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  چکیده
زمان با پیشرفت در تولید دارو هاي شیمیایی جدید و آنتی  هم :هدف و زمینه     

داروهاي گیاهی به دلیل  .ظاهر گردید  نیز  هاي مختلف،  اثرات مضر این دارو ها بیوتیک
هدف .طبیعی بودن و نداشتن اثرات مضر، در صنعت داروسازي مورد استفاده قرار گرفته اند

هت ــاهی جــعنوان داروي گیه از این تحقیق، بهره گیري از اسانس گیاه اسطوخودوس ب
  .ها بوده است آنتی بیوتیک شیمیایی واي ـــگزینی داروهــایــج

در این تحقیق،روغن اسانسی نمونه بعدازخشک شدن گیاه درسایه، به :روش بررسی     
اثرات ضد باکتریایی این . روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر جداسازي شد

به منظور کنترل . هاي متوالی ارزیابی گردید گیاه توسط روش انتشار از دیسک و تهیه رقت
هاي آنتی بیوتیکی و سویه هاي استاندارد باکتریال  واستاندارد بودن روش، از دیسک

  .استفاده شد

 Enterococcus faecalisو  Proteus mirabilisر اساس نتایج حاصل ــب :اه یافته    
انس اس 4/1و 2/1،  1به ترتیب حساس ترین و مقاوم ترین باکتري ها نسبت به رقت هاي 

رین و ــبترتیب حساس ت Enterococcus faecalisو  Escherichia coli ودند، ــب
همچنین با . بودند 64/1و 32/1، 16/1، 8/1مقاوم ترین باکتري ها نسبت به رقت هاي 

نشان داده شد که تمام باکتري ها داراي حداقل غلظت  MBCو  MICبررسی روش 
باکتري انتروکوکوس فکالیس که داراي حداقل بازدارندگی وکشندگی یکسانی اند به جز 

  .بودند 8/1وحداقل غلظت کشندگی  16/1ی گغلظت بازدارند

ین داروهاي شیمیایی براي زتواند جایگ اسانس گیاه اسطوخودوس می: گیري نتیجه 
  .درمان عفونت هاي میکروبی گردد

  ترياسطوخودوس،  اثر آنتی باکتریال، اسانس، باک: واژه هاي کلیدي      

  

  

  

  

Abstract                                                                                              
Background and Objectives: Concurrent with the development of new 
chemical drugs and antibiotics, their harmful effects are gradually 
emerged.   Due to lack of harmful effects, herbal medicines have been 
used in the pharmaceutical industry. The aim of this study was the use of 
lavender essential oil as an herbal medicine for the replacement of 

antibiotics and chemicals.                                                                            
Material and Methods: In this study, the plant essential oil was isolated 
by drying and distillation method using Clevenger apparatus.  The 
antibacterial effect of this plant was evaluated by using disc diffusion 
method and successive dilutions. In order to control the standard of the 
method, antibiotic discs and standard bacterial strains were used.                

                                                                     
Results: Based on the results, Proteus mirabilis and Enterococcus faecalis 
 are , respectively , the most sensitive and most resistant bacteria to 
dilutions of 1, 1/2 and 1/4. Escherichia coli and Enterococcus faecalis, 
respectively, are the most sensitive and most resistant bacteria to the 
dilution of 1/8, 1/16, 1/32 and 1/64.  MIC and MBC methods also show 
that all bacteria have the same minimum inhibitory and fatality 
concentrations except Enterococcus faecalis with minimum inhibitory 
concentration of 16/1 and minimum concentration fatality of 8/1. 
Evaluating the results of the disk diffusion method with antibiotic discs, 
we can observe the better effect of this plant in comparison with 
gentamicin and streptomycin discs on the growth of five strains of 
Staphylococcus aureus ATCC1885, Staphylococcus epidermidis ATCC 
2405, Enterococcus faecalis ATCC2321, Escherichia coli ATCC 1652 
and Proteus mirabilis ATCC 2601.                                                               

                    
Conclusion: the essential oil of Lavender can be used instead of   

chemical drugs to treat bacterial infections.                                               
Keywords: Lavandula, Anti-bacterial effects, Essential oils, Bacterium 
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  :درس مقالهآ
 Lavandula)ر ضد باکتریایی اسانس گیاه اسطوخودوس ــاث"، کیا م پوررمی مصطفی ــمن،  عفريــجآ،  رانــصرالهی عمــنس،  مدي اسب چینـــاح

stoechas) باکتري هاي گرم مثبت و منفی در شرایط  برIn Vitro".  ،35- 41):2شماره (دوره ششم1391مجله علوم آزمایشگاهی پاییز و زمستان  
 

 پژوهشی – علمی رتبه داراي
 پزشکی نشریات علوم کمیسیون از

کشور
  In Vitroباکتري هاي گرم مثبت و منفی در شرایط بر  (Lavandula stoechas)اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه اسطوخودوس 
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  چکیده
آنتی بیوتیک هاي  ید دارو هاي شیمیایی جدید وزمان با پیشرفت در تول هم :هدف و زمینه     

داروهاي گیاهی به دلیل طبیعی بودن و  .ظاهر گردید  نیز  اثرات مضر این دارو ها مختلف، 
هدف از این تحقیق، بهره .نداشتن اثرات مضر، در صنعت داروسازي مورد استفاده قرار گرفته اند

اي ـــگزینی داروهــایــهت جــاهی جــگیعنوان داروي ه گیري از اسانس گیاه اسطوخودوس ب
  .ها بوده است آنتی بیوتیک شیمیایی و

در این تحقیق،روغن اسانسی نمونه بعدازخشک شدن گیاه درسایه، به روش :روش بررسی     
اثرات ضد باکتریایی این گیاه توسط . تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر جداسازي شد

به منظور کنترل واستاندارد بودن . هاي متوالی ارزیابی گردید ک و تهیه رقتروش انتشار از دیس
  .هاي آنتی بیوتیکی و سویه هاي استاندارد باکتریال استفاده شد روش، از دیسک

به  Enterococcus faecalisو  Proteus mirabilisر اساس نتایج حاصل ــب :اه یافته    
 ودند، ــاسانس ب 4/1و 2/1،  1ي ها نسبت به رقت هاي ترتیب حساس ترین و مقاوم ترین باکتر

Escherichia coli  وEnterococcus faecalis رین و مقاوم ترین باکتري ــبترتیب حساس ت
 MBCو  MICهمچنین با بررسی روش . بودند 64/1و 32/1، 16/1، 8/1ها نسبت به رقت هاي 

بازدارندگی وکشندگی یکسانی اند به جز نشان داده شد که تمام باکتري ها داراي حداقل غلظت 
وحداقل غلظت  16/1ی گیس که داراي حداقل غلظت بازدارندباکتري انتروکوکوس فکال

  .بودند 8/1کشندگی 

راي درمان ین داروهاي شیمیایی بزتواند جایگ اسانس گیاه اسطوخودوس می: گیري نتیجه 
  .ددعفونت هاي میکروبی گر

 ودوس،  اثر آنتی باکتریال، اسانس، باکترياسطوخ: واژه هاي کلیدي      

تحقیقی                                                                                                                                                       1391پاییز و زمستان ) 2شماره(مجله علوم آزمایشگاهی، دوره ششم
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اثرات  زمینه در زیادي تحقیقات اخیر هاي سال در  
 میکروارگانیسم ها صورت برابر در طبیعی مواد بازدارندگی

 براي که ازترکیباتی استفاده رابطه این در. است گرفته
 ضروري باشد نداشته اثرات جانبی و بوده غیرسمی انسان
 ايــداروه قدندــمعت هــک اي عده رخالف تصورــب .است
 آنها از نوین علم در توان نمی بوده و ارزش بی یــسنت

 نشان سنتی داروهاي روي شواهد تحقیقاتی نمود، استفاده
 اینکه با امروزه ).2(دباش می آنها درمانی اثرات دهنده
 اما هستند مصرفی شیمیایی ايــه دارو از میــعظی بخش

 هاي کلیه فرآورده سوم یک کم دست برآورد می شود
 گیاه از استخراج از پس یا دارند گیاهی منشاي دارویی

در  اشکال مختلف به را یئدارو گیاهان.اند یافته شکل تغییر
ناشی  عوارض یا ایمنی سیستم تنظیم براي ها بیماري درمان

ضد  یا توموري ضد اثرات همچنین و ها بیماري از
هاي  ناهنجاري به بدن پاسخ نحوه. اند برده کار به میکروبی
وابسته  بدن ایمنی سیستم پاسخ توانایی و نحوه به مختلف

 به منجر میکروبی داروهاي ضد از رویه بی استفاده. است
 هاي بیوتیک علیه آنتی دارویی هاي مقاومت افزایش
هاي تیره گونه  ).3،2.(گردید ها باکتري اکثر در متفاوت

ه ــده اند و بــراکنــهان پــج رــراســس نعنا تقریباً در
دیترانه اي تجمع ــق مــناطـــاصی درمــورخــط

 (Lavandula),هاي اسطوخودوس جنس.دارند

و )Salvia officinalis(مریم گلی  ،)Thymus(آویشن
گیاهان اصلی متعلق به منطقه  از(Rosmarinus) رزماري

وجود هند نیز  و ترانه اي بوده و در نواحی آفریقامدی
نشان داد که  اسپانیا در 1995 تحقیقات سال). 5(دارند

هاي  نسبت به سایر بخش الواندوالقسمت هاي هوایی گیاه 
البته مشخص  ).6(اثر ضد میکروبی قوي تري داردگیاه 

قادیر ـــحاوي م دیترپن،عالوه بر  شده که برگ این گیاه
فالنوئیدها واسیدهاي آلی  اي حلقوي،ــه کلــالادي ــزی

 ینـاین ب ه درـساپونین است ک مثل کارنوزیک اسید و

 .)7(خاصیت ضدباکتریایی موثرتري دارد هاساپونین 
 است تلخ طعم و مطبوع بسیار بوي با گیاهی اسطوخودوس

 درمانی عطر.  شود می استفاده آن از درمانی عطر که در

 به مبتال افراد درمان در مکمل هاي اندرم از مهمترین یکی
 گیاه این ).7( رود می شمار به مغزي هاي انواع ناهنجاري

 عصبی دستگاه به هاي وابسته بیماري اکثر درمان در
 و هاشمی حاج ).8(است  موثر صرع و میگرن مثل مرکزي

 هاي عصاره  اثر مختلف، هاي آزمون انجام با همکاران
 یک عنوانب را گیاه این اسانس نیز و فنولی پلی و الکلی آبی
 همچنین ).9(کردند اثبات و بررسی التهاب ضد ماده

 عصاره اسطوخودوس مهارکنندگی اثر دانمارکی محققین
 تایید و اثبات رسانده به را استراز کولین استیل آنزیم روي

در پژوهش کنونی خواص ضد باکتري  ).10( کرده اند
باکتري گرم مثبت و  اسانس اسطوخودوس برروي رشد پنج

 گرم منفی با استفاده ازروش دیسک گذاري مورد بررسی و
  .ارزیابی قرار گرفت
  روش بررسی

 Lavandula(اسطوخودوس گیاه برگ هاي سرشاخه      

stoechas (ایالم استان کوههاي اطراف از 1389 بهار در 
 گیاه علمی نام تایید و شناسایی از بعد .شد آوري جمع

 ایالم دانشگاه کشاورزي دانشکده اغبانیب گروه توسط
)  گلدهی از بعد گیاه برگ و گل شامل( هوایی هاي بخش

 کامل بطور و داري نگه خشک و تاریک درمحلی گیاه این
 اسانس استخراج جهت کردن خشک از پس .شد خشک

) Essential oil( روغنی اسانس .گرفت قرار استفاده مورد
 بوي داراي و سبز به مایل دزر یا رنگ زرد مایعی که نمونه

 دستگاه از استفاده با و آب با تقطیر روش به بود مطبوعی
 گیري،یکصدگرم اسانس بار هر در. شد جداسازي کلونجر

 بالون در شده پودر صورت به گیاه هوایی هاي بخش از
 که آب مقداري و شد ریخته کلونجر دستگاه لیتري یک

 هاي بافت شدن نرم يبرا بود، گیاه وزن برابرشش  تاچهار 
 به آن در موجود اسانس سپس. گردید اضافه آن به گیاه

 از وپس شده آوري جمع تقطیر، از بعد ساعت 5 دتـــم
 متیل دي حالل در شدن حل و سدیم سولفات با گیري آب

 مورد باکتریایی ضد هاي بررسی جهت سولفوکساید،
 هاي باکتري استاندارد هاي سویه). 11(گرفت قرار استفاده

 شناسی میکروب ازگروه تحقیق این در موردآزمایش

  . . . اسطوخودوساثر ضد باکتریایی اسانس گیاه  /36

 1391پاییز و زمستان ) 2شماره (وم آزمایشگاهی ، دوره ششم لمجله ع

 مقدمه



 ها سویه این. دندـش هیهـت رجــک رازي ازيــس سرم موسسه
 ، )ATCC 1885( وسـاورئ وکوســاستافیلوک: لــشام

 اپیدرمیس استافیلوکوکوس ،)ATCC1625( کلیاشرشیا
(ATCC2405)، فکالیس انتروکک )(ATCC232 و 

 کشت تهیه براي. بودند (ATCC2601) میرابیلیس پروتئوس
 محیط متر میلی 5 به باکتري ازهر لوپ یک ساعته  24  تازه

 انکوباتور در ساعت 24 مدت به و تلقیح مولر هینتون کشت
 با میکروبی سوسپانسیون .گرفت قرار سانتیگراد درجه 37

 آن کدورت و شده تهیه درصد9/0 سالین نرمال به افزودن
 سپس .گردید وتنظیم قایسهم فارلند مک 5/0 بامحلول

 کشت درمحیط تلقیح براي میکروبی سوسپانسیون ازاین
 تعیین جهت). 12(گردید استفاده آگار هینتون-مولر

 استفاده  شده تهیه سوسپانسیون از کمی و کیفی حساسیت
  بائرکربی شیوه به آگار در انتشار از کیفی روش در .گردید
 استاندارد میکروبی سوسپانسیون از آن طی که شد استفاده

  آگار مولرهینتون کشت محیط سطح در اي سفره روش به
 خواصی بررسی براي سپس و شد انجام کشت

 پادتن ساخت( بالنک کاغذي هاي دیسک ضدباکتریایی،
 آگــار روي پلیت لبه از و یکدیگر از معین فاصله با) طب

 ،4/1 ،2/1 ،1 هاي رقت از میکرولیتر 20 شدند داده قــرار
 روي ،DMSO محلول در اسانس ،64/1 ،32/1 ،16/1 ،8/1

 آنتی هاي دیسک از چنینـمــه. شدند اضافه ها دیسک
 به µg/ml10 غلظت بـا تومایسیناسترپ و جنتامایسین بیوتیک
محیط هاي کشت  سپس.گردید استفاده مثبت کنترل عنوان

درجه  37ساعت در دماي 24ها به مدت حاوي باکتري
با اندازه گیري قطر هاله هاي . اده شدندسانتیگراد قرار د

قرار  تشکیل شده در اطراف دیسک ها، نتایج مورد بررسی
 گرفت و نتایج حاصل از آنتی بیوتیک ها را با جداول

CLSI جهت حصول اطمینان از هر یک از  .مقایسه گردید
ت هاي مختلف اسانس و آنتی بیوتیک ها این ــغلظ

 .ه بار تکرار شدـیایی سها براي هر سویه باکتر آزمایش
 غلظت حداقل تعیین براي کمی هاي آزمایش

 )MBC( کشنده غلظت حداقل و )MIC(نندهــهارکــم
 خانه 96 پلیت درMIC  آزمایش .شد انجام اـه اسانس

ابتدا  ).13(براث میکرودایلوشن انجام شد روش با و استریل
100 µl   به )  مرك آلمان(از محیط مولر هینتون براث

خل چاهک هاي مربوط به رقت هاي مورد نظر دا
 100µl سپس به اولین چاهک .میکروپلیت  اضافه شد

اسانس اضافه گردید و از خانه دوم وسوم به همین ترتیب تا 
  100µlخانه هفتم رقیق شدند درآخر به همه چاهک هاي 

معادل لوله نیم مک فارلند اضافه  سوسپانسیون رقیق شد
گراد درجه سانتی 37باسیون در دماي نکوساعت ا 24وبعد از 

همه   MBCبراي آزمایش . مورد بررسی قرار گرفت
محیط کشت  چاهک هاي فاقد کدورت راجداگانه بر روي

ساعت کمترین  24بعد از . نوترینت آگار کشت داده شد
به عنوان  اسانس که باکتري در آن رشد نکرد غلظتی از

ضد بررسی خواص . گزارش شد MBCغلظت کشندگی 
میکروبی در سه تکرار و در قالب طرح کامالً تصادفی 

و   SASبراي تجزیه واریانس داده ها از نرم افزار . انجام شد
براي مقایسه میانگین داده ها از آزمون چند دامنه دانکن در 

  .درصد استفاده شد 99سطح اطمینان 

  یافته ها
ین ا نشان داد که تفاوت بــالیز آماري داده هــآن      

ثیر رقت ممانعت از رشد حاصل از تامیانگین هاي قطر هاله 
هاي مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس براي پنج باکتري 

لی و ــاکتري  اشرشیا کــمختلف معنادار بوده ولی در دو ب
صورت کلی با هم ــوس  بــوکوس اورئــلوکـــافیــاست
به استثنا رقت هاي  (تالف معنی داري مشاهده نشد ــاخ
رشد حاصل از بررسی قطر هاله ممانعت از ).  64/1و 32/1
ثیر رقت هاي مختلف اسانس اسطوخودوس بر روي هر تا

 1باکتري وسپس مقایسه باکتري ها با هم نشان داد که رقت 
بازدارندگی از رشد براي کلیه  مناسب ترین رقت جهت

  ).1،شکل 2،3جدول (باکتري بود 
از اسانس اسطوخودوس  1ت آنالیز داده ها نشان داد که رق

داشته است که  P.mirabilisبیشترین اثر بازدارندگی را بر 
پس از آن . تفاوت آن با دیگر باکتري ها معنی دار بود

 ,E.coli ،S.aureusبیشترین اثر بازدارندگی را بترتیب بر

S.epidermisو ، E.fecalisءجزه داشت که تفاوت آنها ب 
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 .با یکدیگر معنی دار بود S.epidermisو  S.aureusدر 
از اسانس اسطوخودوس بیشترین اثر بازدارندگی  2/1رقت 
ا ـفاوت آن هــه تــداشته ک S.aureusو  P.mirabilisرا بر 

پس از آن . وهمچنین دیگر باکتري ها معنی دار بود ا همـب
ترتیب بر ه ـب ی راــدگــازدارنــر بـــشترین اثـــیــــب

E.coli،   S.epidermis وE.fecalis  داشت که تفاوت آنها
از  8/1اثر بازدارندگی رقت .با همدیگر معنی دار بودهم 
 S.epidermisو E.coli ،E.fecalisورد ـس در مـــاسان

ا ــبیشتر از سایر باکتري ها داشته که تفاوت آنها با هم و ب
 بر روي 8/1ود اما رقت ــا معنی دار بــاکتري هــدیگر ب

ري ـاثیــت S.aureusو   P.mirabilisايــاکتري هــب
به ترتیب بر  66/1و32/1اثر بازدارندگی رقت هاي.نداشت

موثر بود وتفاوت  آنها با یکدیگر  E.fecalis و E.coliروي 
البته این رقت ها بر سه . با سایر باکتري ها معنی دار بود و

بررسی قطر هاله ممانعت از رشد . باکتري دیگر موثر نبودند
 رقت هاي مختلف اسانس اسطوخودوس از تاثیر حاصل

مناسب ترین غلظت  1روي هر باکتري نشان داد که رقت 
 .جهت بازدارندگی از رشد براي کلیه باکتري ها می باشد

  ثیر ضد باکتریایی قایسه تاــراي مــبنابراین در مراحل بعد ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بازدارنده ت هاي مختلف با تاثیر ــیاه در رقــانس گــاس
در . استفاده قرار گرفتمورد تی بوتیک این رقت ـــآن
دگی اسانس گیاه ــازدارنــاثر ب P.mirabilis ريــاکتــب

 بطور معنی داريP.mirabilis بر  1رقت  اسطوخودوس در
با اثر بازدارندگی جنتامایسین واسترپتومایسن بر این باکتري 

 1بازدارنده رقت  تاثیر E.coliمورد باکتري  در. بیشتر بود
اما از استرپتومایسین که بر .اسانس بیشتر از جنتامایسین بود

ن باکتري اثر بازدارندگی نداشت، بطور معنی داري ــای
 اثر بازدارندگی S.aureus براي باکتري. بیشتر بود

اسانس بطور معنی داري بیشتر بود  1جنتامایسین از رقت 
درمورد  . ن بیشتر بودولی بطور معنی داري از استرپتومایسی

S.epidermis  اسانس  1اثر بازدارندگی جنتامایسین از رقت
اسانس  1طورتاثیر رقت  بطور معنی داري بیشتر بود وهمین

از استرپتومایسین که بر این باکتري ها اثر بازدارندگی 
همچنین آنالیز داده ها نشان داد درمورد .داشت، بیشتر بود

 1دارندگی جنتامایسین از رقت اثر بازE.fecalis باکتري 
اسانس از  1تاثیر رقت  بیشتر بود و اسانس بطور معنی داري

استرپتومایسین که بر این باکتري اثر بازدارندگی نداشت، 
  .بودبیشتر 
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1/8رقت

 بر پنج باکتري) 8/1و رقت  1رقت (مقایسه اثر بازدارندگی اسانس  :1شکل
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ژوهش نشان داد، ــن پــج ایــتایــه نــه کــگونــانــهم

ت ضد باکتریایی اسانس گیاه اسطوخودوس داراي خاصی
است که این خصوصیت بسته به رقت اسانس و جنس 

راساس تجزیه تحلیل آماري ب. باکتري متــفاوت می باشد
بیشترین اثر بازدارندگی و هاله عدم رشــد  داده ها

   ـاکــتــريــروي بـ ـرــطـــوخـــودوس بـــانــس اســاســ
  

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
روي انتروکرك  کمترین اثر بر یلیس وپروتئوس میراب

در  همچنین اسانس گیــاه اسطــوخــودوس،. فکالیس بود
باکتریواستاتیکی رقت فوق بر باکتري انتروکوك 

روي این  اسانس بر 4/1واستافیلوکوکوس اورئوس، رقت 
هم اثر باکتریوسیدال  هم اثر باکتریواستاتیکی و باکتري ها

  .بود
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  MIC MBC  باکتري

  8/1  8/1  اشرشیا کلی
  4/1  4/1  استاف آرئوس
  8/1  8/1  استاف اپیدرمیس
  8/1  16/1  انتروکک فکالیس
  4/1  4/1  پروتئوس میرابیلیس

 

حداقل غلظت مهارکننده رشد -1جدول    اسانس گیاه اسطوخودوس بر روي پنج باکتري مختلف MBCحداقل غلظت کشنده رشد   MICتعیین میزان 
 

 بحث و نتیجه گیري

مت باکتري ها در برابر آنتی بیوتیک ها هر روزه مقاو     
تحقیق در مورد کشف مواد جدید با . بیشتر می شود

پاي افزایش مقاومت  خواص ضد میکروبی قوي تر هم
ا رو به گسترش است و از آنجا که ـاکتري هــدر ب

اسانس و عصاره گیاهی از دیر باز در درمان بیماري ها 
نوان یک ـه عی گرفتند بــرار مــورد استفاده قــم

قیقات به شمار ـــوع تحــن نــراي ایــانتخاب مناسب ب
کروبی ــانس هاي گیاهی با اثرات ضد میــاس. می روند

مچنین ــه اي از ارگانیسم ها و هدسترــبر روي طیف گ
ی ــرخــذایی آنها در بـــصارف غـــابلیت مــــــق
 سبت به انبی آنها نـترات جــودن اثــتر بــمــوارد وکــم

تی بوتیک هاي رایج می توانند در برخی موارد ــآن
در راستاي بررسی ). 14(تی بیوتیک ها شوندـــجایگزین آن

اثرات ضد میکروبی اسانس هاي گیاهی، اثرات ضد 
اسانس اسطوخودوس که در مصارف کروبی ـــمی
استفاده قرار می  هداشتی نیز موردــشی وبـــآرای ،ذاییـــغ

بر روي پنج باکتري مختلف به ویژه باکتري  گیرد
جاد کننده ــه هم ایــوس کــاستافیلوکوکوس ارئ

مسمومیت هاي غذایی است و هم یکی از باکتري هاي مهم 
 .قرار گرفتاست مورد ارزیابی در ایجاد عفونت ها 

 رشد بر  االـاي بــت هــودوس در رقـــطوخــانس اســــاس

 نتایج مقایسه میانگین بین رقت هاي اسانس و آنتی بیوتیک ها :2شکل 
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وسپس  نظرشیمیایی تجزیه نمودند از را گیاهان ابتدا آنها
 بررسی قرار مورد را آنها MICو  MBCتوسط روش کمی

نتایج تحقیق فوق بانتایج به دست آمده درتحقیق  .دادند
شان دهنده تاثیرآن روي ـطابقت داشت ونــاضرمــح

طبق تجزیه شیمیایی انجام . آزمایش بود ي موردها باکتري
هاي ضدمیکروبی این گیاهان به طورعمده  شده ترکیب

 دیگر و تریترپنوئیدها مول، فالوونوئیدها،ــامل تیــش
 بود آزاد ها باماهیت فنولیک یاگروه هیدروکسیل ترکیب

هاي ضدمیکروبی  ترین ترکیب عنوان فعاله که همگی ب
مطالعه این  ترکیبات درگیاه مورداین اند  شناخته شده

نتایج به دست آمده ). 19(دارند تحقیق نیزبه فراوانی وجود
نشان داد هرچه رقت از مصرف اسانس اسطوخودوس 

وجود برخی  .شود ــترکم اــاثیر آن هــت ابدــزایش یــاف
میکروبی مشاهده شده  یزان اثرات ضدـم در ها تفاوت

یل ــه دلــب تواند یــشابه مــحقیقات  مــطالعه وتــدراین م
دي گیاهان تولیدکننده ـــاي رشـــه کانــفاوت مــت

هاي مختلف براي استخراج  استفاده ازروش ها، اسانس
دهنده  فاوت دراثرات ضدمیکروبی نشانـــت .باشد

 اــه ســـات اسانــبـیـرکــوددرتــوجـاي مــه اوتــفــت
کتریایی اسانس که اثرات ضدبا ازآنجا). 20(باشدمی 

اسطوخودوس درتحقیقات مختلف بر روي گونه هاي 
 استفاده ازآن در است، ها به اثبات رسیده متعددي ازباکتري

 هاي مقاوم هاي ایجادشده توسط باکتري درمان عفونت
  .گردد توصیه می  invivoپس از مطالعات 
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 تروکوك فکالیس، استافیلوکوکوس اپیدرمیس وــان
 اشرشیا کلی اثر مهارکنندگی و کشندگی داشت که نشان

ر این ــاسانس ب تریال قوي اینــر آنتی باکــاث دهنده
اري بر ــانس رزمــاس. ی باشدــباکتري ها م

استافیلوکوکوس اورئوس و پروتئوس میرابیلیس هم اثر 
هم باکتریواستاتیک داشت که اعداد  باکتریوسیدال و
نیز نشان دهنده اثر قوي  MIC و MBCنزدیک به هم 

تغییر . باکتریوسیدال اسانس این گیاه بر این باکتري هاست
کروبی اسانس در رقت هاي مختلف ــد میــیت ضاصــخ

می تواند به دلیل تغییر مقدار ترکیبات فالونوئیدي یا اشکال 
حاج هاشمی وهمکاران با انجام ). 15(فعال آنها باشد

آزمون هاي مختلف، اثر عصاره هاي آبی الکلی و پلی فنلی 
و نیز اسانس این گیاه  را به عنوان یک ماده ضد التهاب 

با انجام آزمایشات ) 16(واثبات کردندبررسی 
ماده  26کروماتوگرافی مشخص شد که این گیاه داراي 

از جمله  Linaloolو Linolyl acetateمختلف می باشد که 
واد تشکیل دهنده اسانس اسطوخودوس ــم راوان ترینــف

داراي خواص بیولوژیکی  Linaloolترکیب  ).17(می باشند
بخشی وآنتی اکسیدانی می باشد متفاوت از جمله اثر آرام 

بر اساس نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ). 18(
 باکتري هاي مورد اسانس،گیاه الواندوال روي اکثر

عصاره  وهمکاران تاثیر بود، درتحقیق پانیز آزمایش موثر
ا ـــري هــگیاه تیره نعناع روي تعدادي از باکت روغنی چهار

استفاده در  موردعضی باکتري هاي ــمله بــاز ج
 .ررسی شدــر بــاضــیق حــقــحـــت
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