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  ی پژوهشیعلم

  

زا با استفاده از يماری بيهاي بر باکترياعصاره سنبله نقره یکروبیر ضدمیتاث
  تیلندر پلی رقت آگار و سيهاروش

  
  1یزاده بهبهانی، بهروز عل1محمد نوشاد

  
              خوزستان،یعی و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذای و صنای، دانشکده علوم دامییغذا عی صنایمهندس و علوم ار، گروهیاستاد -1

 رانی، ایمالثان
  

 )01/06/99: رشیپذ خیتار  99/ 30/03: افتیدر خیتار(
 

 
  دهیچک

 و ها درمان زخميبرایااه سنبله نقرهی از گی و استفاده سنتیکیولوژیبات فعال بیبا توجه به ترک. ان استی متعلق به خانواده نعنائيااه سنبله نقرهیگ
اه ی گی عصاره اتانولییای اثرضدباکترینپژوهش، بررسیهدف از ا.  داشته باشديا قابل مالحظهییایاه اثرات ضدباکترین گی رسد که ای، به نظر میسرماخوردگ
ه  عصاره سنبلیکروبی می هاله بازدارندگ.بودلوکوکوساورئوس یاستاف و لوس سرئوسیباس، یا کلیاشرش، انتروباکتر ائروژنز يهايباکتره ی علياسنبله نقره

تر یلیلیگرم بر میلی م75 و 50، 25 يها در  غلظتلوکوکوس اورئوسیاستاف و لوس سرئوسیباس، یا کلیاشرش، انتروباکتر ائروژنز يهاي باکتري برايانقره
 ي برایکشندگو حداقل غلظت ) عی در مايسازقیرقت در آگار و رق (یحداقل غلظت مهارکنندگ. ن شدییبوئر تع-یت و کربیلندر پلی سيهابه روش

- ن و کمیشتریب .ل شدندیه و تحلی دانکن تجزياک طرفه و چند دامنهی به دست آمده با استفاده از آزمون يهاداده. ن شدییزا تعيماری بيهاسمیکروارگانیم

انتروباکتر  و لوکوکوس اورئوسیاستاف ي باکتريب برایتر به ترتیلیلیگرم بر میلی م75متر در غلظت یلی م10/13 و 90/17 با قطر ین هاله بازدارندگیتر
لوس یباس، یا کلیاشرش، انتروباکتر ائروژنزيهاي باکتريبرایااه سنبله نقرهی عصاره گیحداقل غلظت مهارکنندگ). تیلندر پلیروش س( مشاهده شد ائروژنز

ط ی در شرايااه سنبله نقرهی گیعصاره اتانول). روش رقت آگار (تر بودیلیلیگرم بر میلی م5/12 و 25، 50، 100ب یبه ترتلوکوکوس اورئوس یاستاف و سرئوس
 لوکوکوس اورئوسیاستاف و لوس سرئوسیباسو ) ی گرم منفيهايباکتر (یا کلیاشرش و انتروباکتر ائروژنز بر يا قابل مالحظهییای اثر ضدباکتري دارایتنبرون

  .نشان داد)  گرم مثبتيهايباکتر(
  
  .بوئر- یت، رقت آگار، روش کربیلندر پلی، روش سياسنبله نقره: واژگان دیکل
  
  

                                                             

 مکاتبات مسئول: B.alizadeh@asnrukh.ac.ir 
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   مقدمه- 1
و ) یی و دارویخوراک( مصارف گوناگون ياهان برایاستفاده از گ

         هر چند در . ج بوده استیرا می قديهاها از زمان انسانیاتیح
 ییشتر از جنبه دارویب اهانی گی دور بشر به جنبه خوراکيهاگذشته
 یی و دارویت درمانیاهان با خاصیاستفاده از گ.ت داده استیآن اهم
در جهان امروز . ستی در حال توسعه نيها مختص کشورتنها 

 یکی یاه درمانی و گییاهان دارویکرد دوباره مردم به استفاده از گیرو
 که طبق آمار هم يد، به طوریآی موج سبز به حساب ميها از جنبه

 مورد استفاده در یی دارويها  از فراوردهیمیک سوم تا نیش از یاکنونب
االت یعالوه بر ا. باشدی میاهی منشاء گيکادارایاالت متحده آمریا

 يها  و مکملیاهیدات گیز تولیکا، امروزه در انگلستان نیمتحده آمر
  .]2 و 1[باشدیمد ی خطر در حال تولی به شکل سالم و بیفراوان

 توسط الکساندر يالدی م20ن در قرن یلیسی پنییاساپس از شن
، هر ی عفونيهايمارینگو گسترش استفاده از آن جهت درمان بیفلم

ها ارائه و  مبارزه با عفونتي براید درمانی جديها کیوتیبیروز آنت
 يها کیوتیبی آنتینین امر گسترش استفاده بالیا جهینت. گرددید میتول
 یاستفاده ب. استی عفونيهايماریک در درمان بی سنتتیج درمانیرا
 يها ش مقاومتی منجر به افزایج درمانی رايهاکیوتیبیه از آنتیرو

 از .]3[زا شده است يماری بيهاسمیکروارگانی در اکثر مییدارو
        همواره یج درمانی رايهاکیوتیبیگر درمان با آنتی دییسو

با توجه به .  دارو به همراه داردینه عوارض جانبی را در زميهاینگران
 در یاهیران، پوشش گی کشور اییایط جغرافی و شراییتنوع آب و هوا

 از يادیل زیر به دالیان اخیدر سال.  استیی تنوع بااليران دارایا
 ،ي و سنتزییایمی شي بشر از عوارض داروهایجمله اطالع و آگاه

رش بهتر توسط ی با طبع و پذيسازگار ارزان بودن، در دسترس بودن،
اهان با ین گی استفاده از اي در جامعه برایمضاعفل یماران، تمایب

 به وجود آمده ی جهت رفع مشکالت طبیی و دارویت درمانیخاص
 در ياری بسيهاپژوهش ل ذکر شده، امروزهیبا توجه به دال .]4[است

 یاهیها گها و عصارهها،اسانسهی انواع ادویوبکریت ضدمینه فعالیزم
 صورت ییت غذای عامل عفونت و مسموميهاسمیکروارگانیم بر 

از یریبات در جلوگین ترکی ایی از قدرت و توانایگرفته است که حاک
ن یازآنجا که ا. باشدیزا ميماری بيهاسمیکرو ارگانین میرشد ا

ها  سالمت انسانيها بران آنای بوده، ضرر و زیعیبات کامالً طبیترک

         ییایمی و شي سنتزيها ار کمتر از نگهدارندهیست بسیط زیو مح
  .]6 و 5[باشد یم
 از یها درجات متنوع آنيها ها و عصاره، اسانسییاهان دارویگ

. باشندی را دارا می و ضدقارچییای و ضدباکتریستی زيها تیفعال
 ییاهان معطر در مواد غذایها و گهی از ادوی برخیکروبیماثر ضد
ش شناخته شده است و بشر هرگاه الزم بود مواد یها پاز قرن

 يها براهین ادوید، از ای نماي نگهداری زمان طوالني را براییغذا
  .]7[نمودی استفاده میی مواد غذايش عمر ماندگاریافزا

از راسته Stachysbyzantina ی با نام علميااه سنبله نقرهیگ
. باشدیم(Lamiaceae) انیره نعنائیو ت (Lamiales) هایگلبل

 يهاا، همراه باکركی، پای ساختار علفي، دارایشناساهیاز نظر گ
 ي در کشورهايااه سنبله نقرهیگ.  دراز استيفراوان و تارها

ران در یاه در این گیا. شودیافت میه یران، ارمنستان و ترکیا
در طب . کندیرب کشور رشد م مانند شمال و شمال غیمناطق

ام و یآور، التبخش، خواب به عنوان آراميااه سنبله نقرهی از گیسنت
 ي ادراي مجاريهاها، ضدسرفه، رفع گلودرد و عفونتبهبود زخم

 یکروبیت ضدمین فعالیشیدر مطالعات پ. گرددیه استفاده میو کل
  .]10-8[ستده ایاه به اثبات رسین گی ایدانیاکسیل آنتیو پتانس

، يااه سنبله نقرهی محدود انجام شده بر گيهابا توجه به پژوهش
 عصاره ییایت ضدباکتری فعالیابین پژوهش، ارزیهدف از ا

انتروباکتر ، یا کلیاشرش يهاي بر باکتريا سنبله نقرهیاتانول
 با استفاده لوکوکوس اورئوسیاستاف و لوس سرئوسیباس، ائروژنز

ت، یلندر پلیبوئر، س- یکرب (یفی و کی متنوع کميهااز روش
و ) لوشن براث و رقت آگاریکرودایم (یحداقل غلظت مهارکنندگ

  . بودیشگاهیط آزمایدر شرا) یحداقل غلظت کشندگ
  

  ها مواد و روش- 2
  ی و مصرفییایمی مواد ش- 2-1

:  مورد استفاده در پژوهش حاضر شاملییایمی و شیمواد مصرف
 کشت مولر طی، مح)مرك، آلمان(نتون آگار ی کشت مولر هطیمح
د یل سولفوکسی متي، د)مرك، آلمان(نتون براث یه
د یوم کلریل تترازولی فني، معرف تر)کای، آمرچیآلدر-گمایس(
          ي کاغذيهاسکی، د)مرك، آلمان(، الکل )مرك، آلمان(
) ی، کره جنوبSPL (يا خانه96و چاهک ) رانیپادتن طب، ا(
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 یشگاهیاب آزمایآس:  مورد استفاده شامليهادستگاه. بود
)T3800(وژ یفی، سانتر)رانی، توس شکن، اK2042 ،

Centurionيروتار(ر در خأل ی، دستگاه تقط)کای، آمر (
)Heidolph laborota 400 ،Heidolph Instruments ،

 Biochrom WPA Lightwave(، اسپکتروفتومتر )آلمان

UV/VIS ،S2000(و انکوباتور ) سیگل، انModel G25 & 

R25 ،New Brunswick Scientificبود) کای، آمر.  
  يااه سنبله نقرهی از گيریگ عصاره- 2-2

         توسط ید اسم علمیی و تايااه سنبله نقرهیه گیبعد از ته
، عمل یی شناسايدهایشناسان و متخصصان با استفاده از کلاهیگ

ب یعدم آس(ساندن ی با روش خيانقرهاه سنبله ی از گيریگعصاره
ن یبه طور خالصه در ا. انجام شد) به مواد موجود در عصاره

 پودر شده و با یشگاهیاب آزمایاه خشک شده توسط آسیروش گ
اه و حالل به یمخلوط گ. دی با اتانول مخلوط گرد5 به 1نسبت 
هر چند ساعت .  شدي اتاق نگهداري ساعت در دما72مدت 

 جهت استخراج هر چه بهتر ياشهی شيالهی توسط مکبار همزدنی
اه در یساندن گی ساعت از خ72پس از . اه انجام شدیمواد موثر گ

جهت .  عبور داده شديحالل اتانول، مخلوط از پارچه تور
 هر چه بهتر مخلوط عمل يساز ذرات معلق و شفافيجداساز

عمل پس از . دیقه انجام گردی دق10وژ کردن به مدت یفیسانتر
 منتقل شده و عمل ي به روتارییوژ کردن محلول رویفیسانتر

 40 يط شده در دمایعصاره تغل. ظ شدن عصاره انجام شدیتغل
 ياعصاره سنبله نقره. دیگراد در آون خشک گردیدرجه سانت

 ياشهیده شد و درون ظرف شیق تراشیتوسط کاردك به طور دق
 ي نگهداریکروبی مياهخچال تا زمان انجام آزمونیره رنگ در یت

  .]12 و 11[د یگرد
 یکروبیون می سوسپانسيساز آماده- 2-3

  استاندارد
 الزم است محلول استاندارد یکروبیت ضدمی فعاليریگ اندازهيبرا
ه ی مک فارلند ته5/0 یکروبیون میفارلند و سوسپانس مک5/0

فارلند ابتدا محلول سولفات  مک5/0ه استاندارد ی تهيبرا. شود
د یتر کلریلیلی م5/0و % 1ک ید سولفوریتر اسیلیلی م5/99(م یبار
 معادل یفارلند کدورت مک5/0استاندارد . ه شدیته%) 175/1میبار
. کندیجاد می اcolony forming unit/mL  108×5/1با

 جذب يریگح کدورت استاندارد با استفاده از اندازهی صحیچگال
زان جذب در طول یم. در دستگاه اسپکتروفوتومتر مشخص شد

ه ی تهيبرا. باشدی م13/0 تا 08/0 نانومتر برابر با 625موج 
انتروباکتر ، یا کلیاشرش يهاي از باکتریکروبیون میسوسپانس

 به کشت لوکوکوس اورئوسیاستاف و لوس سرئوسیباس، ائروژنز
 ساعت قبل از 24ن یبنابرا. از استی ني ساعته از هر باکتر24

نتون یدار مولر هبیط کشت شیره به محیش، از کشت ذخیآزما
 سطح آن با یکروبیپس از رشد کشت م. ح انجام شدیآگار تلق

 حاصل یکروبیظ میون غلینگر شسته و سوسپانسیمحلول ر
ل ی درون لوله استریکروبیون می از سوسپانسيسپس مقدار. دیگرد

خته شده، و کدورت آن با ینگر ری محلول ريدار حاودرب
 محلول يسازقیرق. دی گرديریر اندازه گاسپکتروفوتومت

 مک فارلند 5/0ون تا زمان برابر شدن کدورت محلول یسوسپانس
  .]13[افت ی ادامه یکروبیون میو سوسپانس

 عصاره ییایت ضدباکتری فعالی بررس- 4- 2
 به روش يا عصاره سنبله نقرهیاتانول
  بوئر-یکرب

 يا نقرهيا سنبلهیبوئر، ابتدا عصاره اتانول-ی انجام روش کربيبرا
ل شده در آب مقطر یعصاره استر. ل شدی استرUVتوسط اشعه 

تر از یلیلیگرم بر میلی م75 و 50، 25 يهاد و غلظتیحل گرد
 30ل به مدت ی بالنک استري کاغذيهاسکید. ه شدیعصاره ته

پس از . سانده شدی ساخته شده خيهاک از غلظتیقه در هر یدق
 عصاره يهاک از غلظتیشته به هر  آغيهاسکیقه، دی دق30

ل برداشته شد و با دقت به ی توسط پنس استريا سنبله نقرهیاتانول
 يحاو) نتون آگاریط کشت مولر هیتر محیلیلی م20(ش ی ديپتر

تر از هر یکرولی م100زان ی استاندارد که قبال میکروبیه میهر سو
ل در یسترله ال شکل ای و با استفاده از می به صورت چمنيباکتر

سک یک دی.  شديگذاريسطح آن پخش شده بود با دقت جا
عمل .  قرار گرفته شدیز در مرکز جهت نمونه کنترل منفیبالنک ن

قه در ی دق20ش به مدت ی دي انتشار با قرار دادن هر پترشیپ
 کشت يهاطیپس از آن عمل انتقال مح. خچال انجام شدی
 ي انکوبه کردن در دماعمل.  به انکوباتور انجام گرفتیکروبیم

پس از .  ساعت انجام شد24گراد به مدت ی درجه سانت37
        ه توسط ی هر سویزان هاله بازدارندگی ساعت، م24گذشت 
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      ادداشت شدیمتر یلی شد و بر حسب ميریگکش اندازهخط
 آزمون یکروبیه می هر سويج براینان از نتایجهت اطم. ]13- 11[
  .دیکرار گرد مرتبه ت3ش از یب

 عصاره ییایت ضدباکتری فعالی بررس- 2-5
لندر ی به روش سيا عصاره سنبله نقرهیاتانول

  تیپل
مند و همکاران ی ميت مطابق با مطالعه مهدویلندر پلیروش س

ن روش به طور خالصه از یدر ا.]14[رفتی، انجام پذ)1388(
ر، متیلی م6 ینزن با قطر داخلل زنگی از جنس استییهالندریس

. متر استفاده شدیلی م8 یمتر و قطر خارجیلی م10ارتفاع 
لندرها قبل از انجام آزمون با استفاده از حرارت خشک در یس

ل یقه در آون استری دق60گراد به مدت ی درجه سانت170 يدما
 و با یکروبی ميهاشیديلندر در اطراف پتری س3تعداد . شدند

ز در مرکز یلندر نیک سی. دگر قرار گرفته شیکدیفواصل منظم از 
 يهاغلظت.  قرار گرفتیش به عنوان نمونه کنترل منفی ديپتر

 يهالندری درون سيال شده سنبله نقرهی استریعصاره اتانول
         لندرها از عصاره،یپس از پر شدن س. خته شدیاطراف ر

 100زان یم (یکروبیه میها جهت رشد هر سوشیديپتر
 یش کشت چمنی دي بر سطح پتریکروبیه میتر از هر سویکرولیم

 ساعت 24گراد به مدت ی درجه سانت37 يدر دما) داده شد
 ساعت قطر هاله عدم رشد 24پس از .  شدنديگرمخانه گذار

باشد یالزم به ذکر م.]14[متر گزارش شدیلی بر حسب میکروبیم
ه ی هر سوي برايا سنبله نقرهی عصاره اتانولیکروبیکه اثر ضدم

  ±ن یانگیج به صورت مید و نتای مرتبه تکرار گرد3 یروبکیم
  .دیان گردیار بیانحراف مع

 عصاره ین حداقل غلظت مهارکنندگیی تع- 2-6
  يا سنبله نقرهیاتانول

  سنبله ی اتانول عصارهین حداقل غلظت مهارکنندگیی تعيبرا
 و يا خانه96چاهک (لوشن براث یکرودای روش م2 از يانقره

ها به ک از روشیر هر یدر ز. قت آگار استفاده شدو ر) معرف
  .طور خالصه آورده شده است

 96ت یکروپلیم(لوشن براث یکرودای روش م-2-6-1
  )دیوم کلریل تترازولی فني و معرف ترياخانه

 مختلف از عصاره يهالوشن براث، غلظتیکرودایدر روش م
 در يا گرم از عصاره سنبله نقره4 با حل شدن ياسنبله نقره

 از 5/9(د یل سولفوکسی متينتون براث و دیط کشت مولر هیمح
-یلیگرم بر میلی م400غلظت ) ریفای از امولس5/0ط کشت و یمح

 400 عصاره از غلظت ی متواليهار غلظتیسا. ه شدیتر تهیل
، 5/12، 25، 50، 100، 200(تر با نصف شدن یلیلیگرم بر میلیم

درون هر . ه شدیته) تریلیلیبر مگرم یلی م562/1 و 125/3، 25/6
تر از یکرولی م100زان ی ميا خانه96ت یکروپلی ميهاک از خانهی

ز از یتر نیکرولی م10زان یم. خته شدی ساخته شده ريهاغلظت
 توسط سمپلر یکروبیه می استاندارد هر سویکروبیون میسوسپانس

 یمنفز به عنوان نمونه کنترل یت نیکروپلی خانه از م2. خته شدیر
) يط کشت و باکتریمح(و کنترل مثبت ) ط کشت و اسانسیمح(

 درجه 37 ي در دمايت عمل گرمخانه گذاریدر نها. استفاده شد
 24پس از گذشت .  ساعت انجام شد72گراد به مدت یسانت

.  به هر خانه اضافه شدیتر از معرف رنگیکرولی م10زان یساعت م
 مشاهده نشد یا ارغوانیز ر رنگ قرمیی که در آن تغيان خانهیاول

 يا سنبله نقرهی عصاره اتانولیبه عنوان حداقل غلظت مهارکنندگ
  .]15[گزارش شد

   روش رقت آگار-2-6-2
 و همکاران یزاده بهبهانیروش رقت آگار مطابق با مطالعه عل

ه شده ی تهيهان روش غلظتیدر ا.]16[، انجام شد)2017(
) دیل سولفوکسی متيد(ر یسفای با افزودن امولياعصاره سنبله نقره

پس از بسته شدن . دینتون آگار حل گردیط کشت مولر هیدر مح
 یکروبیه می از هر سوی، عمل کشت سطحیکروبیط کشت میمح

 يهاشیديت عمل انکوبه کردن پتریدر نها. استاندارد انجام شد
گراد انجام ی درجه سانت37 ي ساعت در دما24 به مدت یکروبیم

 ی از نظر رشد کلنیکروبی ميهاشیدي ساعت پتر24پس از . شد
 ی که در آن کلنیشیدين پتریاول.  قرار گرفتیابیمورد ارز

 گزارش یمشاهده نشد به عنوان حداقل غلظت مهارکنندگ
  .]16[دیگرد
 عصاره ین حداقل غلظت کشندگیی تع- 2-7

  يا سنبله نقرهیاتانول
 مطابق ياه نقره سنبلی عصاره اتانولین حداقل غلظت کشندگییتع

انجام ) 2013( و همکاران ی سورشجانيدریبا روش ح
تر از یکرولی م100زان ین روش به طور خالصه میدر ا. ]17[دیگرد
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 باالتر يها و غلظتیغلظت خانه حداقل غلظت مهارکنندگ
نتون آگار منتقل یط کشت مولر هیله سمپلر به محیعصاره به وس

عمل . دیکل انجام گردله ال شیعمل پخش کردن توسط م. شد
 24گراد به مدت ی درجه سانت37 ي در دمايگرمخانه گذار

 یها مورد بررسشی ديپس از زمان مذکور، پتر. ساعت انجام شد
 نبود به عنوان یچ کلنیش که در آن هی دين پتریقرار گرفت و اول

 گزارش يا سنبله نقرهی عصاره اتانولیحداقل غلظت کشندگ
  .]17[دیگرد
  يز آماریال آن- 2-8

ه و ی تجزي دانکن برايا و آزمون چند دامنهSPSSاز نرم افزار 
 درصد در نظر 5 يداریسطح معن.  استفاده شديل آماریتحل

 یکروبی ضدميهاک از آزمونی هر يحداقل تکرار برا. گرفته شد
  . مرتبه بود3
  
  ج و بحثی نتا- 3

 يا سنبله نقرهی عصاره اتانولیکروبیدر پژوهش حاضر اثر ضدم
، انتروباکتر ائروژنز، یا کلیاشرش يهايبر باکتر) رانی ایبوم(

 با استفاده از لوکوکوس اورئوسیاستاف و لوس سرئوسیباس
ت، رقت یلندر پلیبوئر، س- یکرب (ی و کمیفی متنوع کيهاروش

مورد ) یلوشن براث و حداقل غلظت کشندگیکرودایآگار، م
  . قرار گرفتیابیارز
 مختلف عصاره يها غلظتیکروبیج حاصل از اثر ضدمینتا

 ي باکتريهاهیبوئر بر سو-ی به روش کربيا سنبله نقرهیاتانول
. ، آورده شده است1 در جدول ییت غذایعامل عفونت و مسموم

  يهايباکتر  ي برا رشد عدم  هاله     قطر   که  نشان داد ج ینتا

ا یاشرشنسبت به  لوس سرئوسیباس و لوکوکوس اورئوسیاستاف 
ن هاله عدم رشد در یشتریب. شتر بودی بانتروباکتر ائروژنز و یکل

 در غلظت لوکوس اورئوسیاستاف ي باکتريبوئر برا-یروش کرب
زان یم. متر مشاهده شدیلی م80/18تر با قطر یلیلیگرم بر میلی م75

در ) انتروباکتر ائروژنز(ه ین سویتر مقاوميقطر هاله عدم رشد برا
در . متر بودیلی م30/12تر برابر با یلیلیگرم بر میلی م75ظت غل

 مورد يهاي باکتری تماميتر برایلیلیگرم بر میلی م25غلظت 
 هاله عدم رشد انتروباکتر ائروژنز ی گرم منفي به جز باکتریبررس

زان قطر هاله عدم رشد مشاهده شده در روش یم. مشاهده شد
 لوس سرئوسیباس و یا کلیشرشا يهاي باکتريبوئر برا- یکرب
 درصد اختالف 5 در سطح يکسان بود و از نظر آماریبا یتقر
 يقطر هاله عدم رشد مشاهده شده برا.  نداشتيداریمعن

  75 در غلظت یا کلیاشرش و لوس سرئوسیباس يهايباکتر
ج ینتا. متر بودیلی م16 و 60/16ب یتر به ترتیلیلیگرم بر میلیم

زان ی ميانقره سنبلهیش غلظت عصاره اتانولیافزانشان داد که با 
ک رابطه یرسد یبه نظر م. دا کردیش پیقطر هاله عدم رشد افزا

ش غلظت ی و افزایکروبیان قطر هاله عدم رشد میم میمستق
ج هاله عدم ی نتاییسه دوتایمقا.  وجود داردياعصاره سنبله نقره

 ي براياه نقره سنبلی مختلف عصاره اتانوليهاان غلظتیرشد م
 نشان ییت غذای عامل عفونت و مسموميزايماری بيهايباکتر

 يتر برایلیلیگرم بر میلی م50 و 25 يهاان غلظتیداد که م
ج ینتا.  وجود نداشتيداری اختالف معنیا کلیاشرش يباکتر
 ی تماميتر برایلیلیگرم بر میلی م75 نشان داد در غلظت يآمار
 درصد مشاهده 5 در سطح يداریاختالف معنزا يماری بيهاهیسو
 .دیگرد

 
Table 1 Mean inhibition zone diameter (mm) of Stachysbyzantinaextract on some Enterobacter 
aerogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Bacillus cereus(Kirby-Bauer method) 

             Concentration 
  Microorganism      25 mg/ml 50 mg/ml 75 mg/ml 

Enterobacter aerogenes - 9.70 ±0.27b 12.30 ±0.50a 
Escherichia coli 11.00 ±0.32b 12.10 ±0.45b 16.00 ±0.42a 

Staphylococcus aureus 13.10 ±0.44c 15.90 ±0.39b 18.80 ±0.31a 
Bacillus cereus 11.20 ±0.40c 13.30 ±0.66b 16.60 ±0.50a 

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

 مختلف عصاره يها غلظتیکروبیج حاصل از اثر ضدمینتا
ا یاشرش يت بر باکتریلندر پلی به روش سيا سنبله نقرهیاتانول

لوکوکوس یاستاف و لوس سرئوسیباس، انتروباکتر ائروژنز، یکل

ج نشان داد که قطر ینتا. ، آورده شده است2در جدول اورئوس
لوکوکوس یاستاف(  گرم مثبتيهاي باکتريهاله عدم رشد برا

 ی گرم منفيهاينسبت به باکتر) لوس سرئوسیباس و اورئوس
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لندر یدر روش س. بزرگتر بود )انتروباکتر ائروژنز و یا کلیاشرش(
هاله (بوئر قطر هاله عدم رشد -یز همانند روش کربیت نیپل

 در لوکوکوس اورئوسیاستاف گرم مثبت ي باکتريبرا) یبازدارندگ
. ودب) متریلی م90/17(ن یشتریتر بیلیلیگرم بر میلی م75غلظت 

 انتروباکتر ائروژنزی گرم منفي باکتريزان قطر هاله عدم رشد برایم
تر برابر با یلیلیگرم بر میلی م75در غلظت ) هین سویترمقاوم(

 يتر برایلیلیگرم بر میلی م25در غلظت . متر بودیلی م10/13
هاله عدم رشد  یا کلیاشرشو انتروباکتر ائروژنز يهايباکتر

 یش غلظت عصاره اتانولی نشان داد که با افزاجینتا. مشاهده نشد
 مورد يسم هایکروارگانی مي، قطر هاله عدم رشد براياسنبله نقره

 يهايبر باکتر، يا سنبله نقرهیعصاره اتانول. افتیش ی افزایبررس
ها بر سطح  موثر بود و توانست از رشد آنیگرم مثبت و گرم منف

 آن بسته به نوع یاثر بخشزان ید، اما می نمايریط کشت جلوگیمح

 یمتفاوت بوده و در غلظت برابر از عصاره اتانول سمیکروارگانیم
 و لوس سرئوسیباس يهاي بر باکتريااه سنبله نقرهیگ

انتروباکتر  ی گرم منفيهاي نسبت به باکترلوکوکوساورئوسیاستاف
ج پژوهش حاضر نشان داد ینتا.  موثرتر بودیاکلیاشرش و ائروژنز

 مختلف يهابرابر غلظت در هامیکروارگانیسم حساسیتی که نماي
ن یترحساس به ترینمقاوم اساس بر، يا سنبله نقرهیعصاره اتانول

 ˃ E. aerogenes ˃ E. coli:ب شاملیبه ترت یکروبیه میسو

B. cereus˃ S.aureusبود  .  
 مختلف يهاان غلظتیج هاله عدم رشد می نتاییسه دوتایمقا

        يت برایلندر پلی به روش سيا سنبله نقرهیعصاره اتانول
 یان تمامی نشان داد که میی شاخص غذايزايماری بيهايباکتر

 درصد 5 در سطح يداری اختالف معنی عصاره اتانوليهاغلظت
 . وجود دارد

Table 2.Mean inhibition zone diameter (mm) of Stachysbyzantina extract on some Enterobacter 
aerogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Bacillus cereus (Cylinder-plate method) 

                Concentration 
      Microorganism      25 mg/ml 50 mg/ml 75 mg/ml 

Enterobacter aerogenes - 9.50 ±0.60b 13.10 ±0.67a 
Escherichia coli - 10.90 ±0.28b 15.60 ±0.39a 
Staphylococcus aureus 13.00 ±0.60c 16.20 ±0.58b 17.90 ±0.56a 
Bacillus cereus 12.60 ±0.66c 15.00 ±0.64b 17.60 ±0.63a 

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

لوشن یکرودای ميها به روشیج حداقل غلظت مهارکنندگینتا
ج نشان داد ینتا. ، آورده شده است3براث و رقت آگار در جدول 

 يوشن براث برالیکرودای به روش میکه حداقل غلظت مهارکنندگ
 و لوس سرئوسیباس، انتروباکتر ائروژنز، یا کلیاشرش يهايباکتر
گرم یلی م25/6 و 25، 100، 50ب یبه ترتلوکوکوس اورئوسیاستاف
 به یج نشان داد که حداقل غلظت مهارکنندگینتا. تر بودیلیلیبر م

، انتروباکتر ائروژنز، یا کلیاشرش يهايباکتر يروش رقت آگار برا
، 50ب یبه ترتلوکوکوس اورئوس یاستاف و لوس سرئوسیباس

ج حداقل غلظت ینتا. تر بودیلیلیگرم بر میلی م5/12 و 25، 100
، آورده شده 3 در جدول يا سنبله نقرهی عصاره اتانولیکشندگ

  . است

Table 3 Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of the 
Stachysbyzantina extract on some Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and 

Bacillus cereus 
Microorganism MIC (micro-well dilution) 

(mg/ml) 
MIC (agar dilution) 

(mg/ml) 
MBC 

(mg/ml) 
Enterobacter aerogenes 100 100 200 

Escherichia coli 50 50 100 
Staphylococcus aureus 6.25 12.5 25 

Bacillus cereus 25 25 100 
 

، یا کلیاشرش يهايباکتر ي برایج حداقل غلظت کشندگینتا
لوکوکوس اورئوس یاستاف و لوس سرئوسیباس، انتروباکتر ائروژنز

به طور . تر بودیلیلیگرم بر میلی م25 و 100، 200، 100ب یبه ترت
 گرم مثبت يهاي بر باکتريا سنبله نقرهی اثر عصاره اتانولیکل
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 از عصاره توانست باعث مهار رشد يترشتر بود و در غلظت کمیب
حداقل . حاضر شود در مطالعه ی مورد بررسيهاهی سویو کشندگ

 در هر دو روش نسبت به ی عصاره اتانولیغلظت مهارکنندگ
  .تر بود کمیحداقل غلظت کشندگ

 مورد يهايان باکتریج پژوهش حاضر نشان داد که از مینتا
  ولوکوکوس اورئوسیاستاف گرم مثبت همانند يهاي، باکتریبررس

رم  گيهاي نسبت به باکتريشتریبا سهولت بلوس سرئوس یباس
 ی ساختماني دارای گرم منفيهاي باکتریپوشش سلول (یمنف

انتروباکتر  و یا کلیاشرشهمانند ) ده استیچیار پیه و بسیچندال
        ه یتوان به الین امر را میل ایدل. دی مهار گردائروژنز

 که خود ی گرم منفيهاي باکتری خارجي غشايدیساکاریپوپلیل
و ) يهسته مرکز (يمرکزد یگوساکاریاول، Aد یپیز از سه بخش لین

ه به طور ین الیا. ل شده است مرتبط دانستی تشکOژن یآنت
         همانند ی را به عوامل خارجی گرم منفيهاي باکتریعیطب

       کنندیها مقاوم مندهیها و شوکیوتیبی آبدوست، آنتيهارنگ
 یپوپلی لیواره خارجیان ذکر است که دیشا. ]18 و 16[
ن فراوان در آن، به ی پوريهانیل حضور پروتئی به دليدیاکارس

دهد یدوست و کوچک را م اجازه عبور مواد محلول آبیراحت
ز، یبات آبگری محکم در مقابل ترکيواره به عنوان سدین دیاما ا

نکه اکثر یبا توجه به ا. باشدیها مکیوتیبیدرشت مولکول و آنت
ن، به یز هستند بنابرایبات آبگریبات موجود در عصاره جز ترکیترک

ل با ین دلیبه هم. واره عبور کنندین دیتوانند از سد ای نمیراحت
 ی خارجين غشای گرم مثبت فاقد ايهاينکه باکتریتوجه به ا

 معموال بر یاهی گيهاها و اسانسر عصارهین تاثیباشند بنابرایم
ن یا.  استی گرم منفيهايشتر از باکتری گرم مثبت بيهايباکتر

       ز ذکر شده استی گذشته نيها از پژوهشياریده در بسیپد
]15 -18[.  

 ییافزا و همیکروبیت ضدمی، فعال)1396(سفرکار و همکاران 
 يزايماری بيهاهی از سوي را بر تعداديا سنبله نقرهیعصاره الکل

لوشن براث در یکرودایوژن و میفیسک دی ديهااستاندارد با روش
ن پژوهشگران یج اینتا.  قرار دادندیابی مورد ارزیتنط برونیشرا

لوکوکوس یاستاف يهاي باکترينشان داد که قطر هاله عدم رشد برا
 A گروه استرپتوکوکوس، لوکوکوس اورئوسیاستاف، سیدیدرمیاپ

، 4/18، 2/23ب ی به ترتیا کلیاشرشو نوزا یسودوموناس ائروژو 
 عصاره یداقل غلظت مهارکنندگح. متر بودیلی م7/11 و 5، 4/14

، 50، 50، 5/12ب برابر با یز به ترتی مذکور نيهاي باکتريز براین
ن ین پژوهشگران همچنیا. تر بودیلیلیگرم بر میلی م100 و 50

 يهاي باکتري برایگزارش کردند که حداقل غلظت کشندگ
، لوکوکوس اورئوسیاستاف، سیدیدرمیلوکوکوس اپیاستاف

ا یاشرشو نوزا یسودوموناس ائروژ و Aگروه  استرپتوکوکوس
      گرم بر یلی م100 و 100، 100، 25، 100ب یز به ترتینیکل
ج مطالعه حاضر ین پژوهشگران با نتایج ایسه نتایمقا. تر بودیلیلیم

        ز یدر مطالعه ما ن .]8[ داشتی همخوانيادیار زیتا حدود بس
 گرم ي باکتري برایدگ و غلظت کشنین غلظت مهارکنندگیترکم

ج پژوهش حاضر ینتا.  مشاهده شدلوکوکوس اورئوسیاستافمثبت 
ن یا. ز مشابه بودین) 2005(و همکاران Dulgerبا مطالعه 

 مختلف يها گونهی متانولپژوهشگران گزارش کردند که عصاره
.  موثر استیزا گرم مثبت و گرم منفيماری بيهايسنبله بر باکتر

 مختلف سنبله بر يها گونهی عصاره متانوليزان اثر گذاریم
 .]19[ بودی گرم منفيهايشتر از باکتری گرم مثبت بيهايباکتر

ت ی مشاهده شده درباره فعاليها از تفاوتیان ذکر است برخیشا
ش و یط انجام آزمایتوان به شرای عصاره سنبله را میکروبیضدم
شک روش خ. اه مرتبط دانستی مختلف گيهان گونهیهمچن

اه، یط رشد گیاه، نوع حالل، نحوه استخراج عصاره، شرایکردن گ
از جمله عوامل موثر بر ... اه، نوع خاك و یمرحله برداشت گ

  .]16[ استییاهان دارویبات موثر عصاره گیترک
  

  يریگجهی نت- 4
اه ی گیان کرد که عصاره اتانولیتوان بی می کليریگجهیک نتیدر 

ت یاثر فعال.  بودی مناسبیکروبیت ضدمی فعالي داراياسنبله نقره
شتر ی گرم مثبت بيهاي بر باکتريا عصاره سنبله نقرهییایضدباکتر
ج پژوهش حاضر امکان استفاده ینتا.  بودی گرم منفيهاياز باکتر

ژه ی موثر به ویکروبیک ماده ضدمیاه را به عنوان ین گیاز عصاره ا
چند الزم است در هر . کندی را مطرح مییموارد مقاومت دارو

        . ن گرددییز تعیاه نی و دور موثر گییایمیبات شیادامه ترک
زا نسبت به عصاره يماریسم بیکروارگانین و مقاومت میترحساس

 و لوکوکوس اورئوسیاستافب ی به ترتيا سنبله نقرهیاتانول
 سنبله یگردد اثر عصاره اتانولیشنهاد میپ.  بودانتروباکتر ائروژنز

-ن آزمونیزا و همچنيماری بيهاسمیکروارگانیر می بر ساياهنقر
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ل یرد تا بتوان از پتانسیتر انجام گ به صورت گستردهینی باليها
مند  بهرهي و داروسازییع غذای در صنايابالقوه عصاره سنبله نقره

  .شد
  

  ر و تشکری تقد- 5
 و یدانند از معاونت پژوهشیسندگان مقاله بر خود الزم مینو

ل ی خوزستان به دلیعی و منابع طبي دانشگاه علوم کشاورزيفناور
  .ندی نمایمانه تشکر و قدردانی صمي و معنوي ماديهاتیحما
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Stachysbyzantina belongs to Lamiaceae family. Regarding to the biologically active compounds and 
traditional use of the Stachysbyzantina for treatment of wounds and a cold, it seems that this plant has 
significant antibacterial effects. The aim of this study was evaluation of antibacterial effect of ethanolic 
extract of Stachysbyzantinaagainst Enterobacteraerogenes, Escherichia coli, Bacillus cereus and 
Staphylococcus aureus. The inhibition zone diameter of the Stachysbyzantina extract on Enterobacter 
aerogenes, Escherichia coli, Bacillus cereus and Staphylococcus aureus was identified on a concentration 
of 25, 50, and 75 mg/mL, respectively, by Cylinder-plate and Kirby-Bauer methods. Moreover, minimum 
inhibitory concentration (MIC) (agar dilution and micro-well dilution) and minimum bactericidal 
concentration (MBC) of the pathogenic microorganisms were determined in this study. The data were 
analyzed using one-way ANOVA and Duncan's multiple range test. The highest and lowest inhibition 
zone with a diameter of 17.90 and 13.10 mm at a concentration of 75 mg/mL were observed for 
Staphylococcus aureus and Enterobacter aerogenes bacteria, respectively (Cylinder-plate method). The 
MIC of Stachysbyzantinaextract for Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Bacillus cereus and 
Staphylococcus aureus was 100, 50, 25 and 12.5 mg/mL respectively (agar dilution). The ethanolic 
extract of Stachysbyzantina“in vitro” has a significant antibacterial effect on Enterobacter aerogenes and 
Escherichia coli (Gram-negative bacteria)and Bacillus cereus and Staphylococcus aureus (Gram-positive 
bacteria). 
 
Keywords: Stachysbyzantina, Cylinder-plate method, Agar dilution, Kirby-Bauer method. 
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