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 چکیده

ی است که اطالعات کاف ایران و خراسان بومی از تیره گل میمون و گونه (khorassanica Scrophularia) اسکروفوالریا خراسانیکاگیاه 

این  آن، در هایگونه محلی این گیاه و سایر درمانی هایاستفاده باکتریایی آن موجود نیست. با توجه بهدر مورد آنالیز اسانس و اثر ضد

مورد  استافیلوکوکوس اورئوسو  اشریشیاکوالیهای های آبی و متانولی گیاه مذکور بر باکتریمطالعه ترکیبات اسانس و اثر عصاره

و حداقل  GC/MSو اسانس توسط تقطیر با آب تهیه گردیدند. ترکیب اسانس توسط ها به روش ماسراسیون بررسی قرار گرفت. عصاره

ترکیب  22در آنالیز اسانس گیری شد. با روش میکرودایلوشن براث اندازه (MBC) و حداقل غلظت کشندگی (MIC)غلظت مهاری 

(، %93/6(، پالمتیک اسید )%55/12اراسیمن )(، پ%33/33بیس)تری متیل سیلیل( بنزن ) -3،1شناسایی شد که در آن اجزای اصلی شامل 

 3/3( و آلفاپینن )% 33/1المن )-(، بتا%31/1(، گاماترپینن )%93/1(، کارواکرول )%29/1(، سوربیتول )%53/3(، لینالول )%22/6تیمول )

هر دو عصاره آبی و مچنین هتری نسبت به عصاره متانولی بود. عصاره آبی گیاه دارای اثر ضدباکتری قوی نشان داد نتایج ( بود.%

های مورد بررسی بودند. حداقل غلظت بازدارندگی دارای اثر بازدارندگی و کشندگی در غلظت اسکروفوالریا خراسانیکامتانولی 

و  25و برای عصاره متانولی به ترتیب  ml/mg 5/12و  25/6ترتیب به استافیلوکوکوس اورئوسو  کوالیا اشریشیعصاره آبی علیه 

ml/mg  5/12  .عنوان عوامل ضدمیکروبی طبیعی استفاده نمود.توان از این عصاره بهلذا میتعیین شد 

 حداقل غلظت کشندگی، اسانس غلظت بازدارندگی، ، حداقلاسکروفوالریا خراسانیکا : عصارههای کلیدیواژه
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 مقدمه

هاي ناشی از غذا در نتیجه مصرر  غرذاهاي   بیماري

طرور  زا بره عامر  فسراد و بیمراري   هراي  آلوده به باکتري

مستقیم در سالمت جامعه نقش داشته و با وجود استفاده 

هاي نگهرداري هنروز مسرمومیت    از انواع مختلف روش

و  کنندگانهاي اصلی براي مصر غذایی یكی از نگرانی

براکتري   (Oussalah et al., 2007).کنندگان اسرت  تولید

اصرلی ایجراد   یكری از عوامر    اشریشیاکواليگرم منفی 

ت که اسهال خونی، تهوع و هاي غذایی اسعفونتکننده 

هاي شدید و حتی مرر  را در بیمراران باعر     دل پیچه

عنرروان عامرر  اصررلی تولیررد وروتوکسرری  گردیررده و برره

. ایرر  برراکتري از طریرر  گوشررت  شررناخته شررده اسررت

پاسرتوریهه،  شیر، آبمیوه غیر صوصاًکرده، لبنیات مخچرخ

هاي خام و ساالد، کالباس، سوسری   سبهيزمینی، سیب

بدن شده و ایجراد بیمراري    است وارد و همبرگر ممك 

همچنری  براکتري    .(Armestrong et al., 1996)نمایرد  

که یک باکتري گررم مببرت برا    استافیلوکوکوس اورئوس 

کسی  است از طری  گوشت، مرر،،  قابلیت تولید انتروتو

هاي خامره آن، س هاي مر،، ماهی، شیر و فرآوردهتخم

هرا و غیرره در   پهي مانند پودینگاي، محصوالت شیرینی

 Frazier and))کنرد  مسرمومیت مری  بدن انسران ایجراد   

Westhoff, 1987. 

هاست برراي  شیمیایی مواد غذایی قرن هاينگهدارنده

ایی و قارچی در غذاها اسرتفاده  جلوگیري از فساد باکتری

و اغلرب   ت بروده داراي عوارضی براي سالم وشوند می

با توجه به اثرات  کنندگان. امروزه مصر ههینه هستندپر

هاي غذایی شیمیایی و سنتتیک خواهران  مضر نگهدارنده

استفاده از منابع گیاهی، حیروانی و میكروبری هسرتند ترا     

نردگاري غرذا و جلروگیري از    عالوه بر افهایش زمران ما 

 هراي اي غرذایی از اثررات مضرر نگهدارنرده    همسمومیت

گیاهران  (Lluis et al., 2002). شریمیایی مصرون باشرند    

دلی  داشت  مقرادیر زیرادي از ترکیبرات فررار     دارویی به

میكروبی و اکسایشی بوده صیت ضدآروماتیک، داراي خا

ه عملگرر، یرک نگهدارنرده و نیره     صورت یرک جر  هو ب

کننرد. خصوصریات   دهنده در مواد غذایی عم  مری طعم

یاهی علیره طیرف وسریعی از    گ هايمیكروبی عصارهضد

ها به اثبرات  ها و کپکها، مخمرها شام  باکتريمیكروب

  (Smith et al., 2001).رسیده است 

 شرام  تقریبراً   اسكروفوالریاسره تیره گر  میمرون یرا    

هراي  جن  است که یكری از جرن    279ونه و گ 9155

دارویی آن اسكروفوالریا است که بره مقردار زیرادي در    

راي عرب و مجاور قلمررو ایرانیران و   چی ، اطرا  صح

تورانیان شام  مصر، فلسطی ، اردن، سروریه، عربسرتان،   

 ,.Pasdaran et al).شود می بحری ، کویت و ایران یافت

پررونها، دزرترری، ، نینررگاسرركروفوالریا اسررتریاتا (2012

سامبوکیفولیا و فروتس  بره عنروان گیاهران دارویری در     

معده، نفر،،   شی، درمان زخمبخآرام سراسر دنیا با اثرات

مرورد اسرتفاده قررار     و تومرور  هرا، اگهمرا، سررطان   زخم

یكری از   ,Header and Henderson). (1994گیرنرد  مری 

 اسرت کره   خراسانیكا اسكروفوالریا هاي ای  جن هگون

ات سرفید  پوشیده از ذر ساله، تماماًدساله یا چندوگیاهی 

طرور  ارد. ساقه بهاع دمتر ارتفسانتی 45رنگ است که  تا 
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 هاي طولی، ساده یرا منشرعب اسرت.   نامحسوس با رگه

 et Attar)باشرد  مری گونه انحصاري ایران و خراسان ای 

., 2006al.) 
هاي انجام شده اطالعات کافی در مرورد  ب  بررسیط

موجررود نیسررت، ولرری  اسرركروفوالریا خراسررانیكاگیرراه 

الریا در هاي دیگر اسركروفو گونه مطالعات کمی بر روي

انجام شرده اسرت کره از آن جملره      نقاط مختلف جهان

تروان بره تحقیقرات اردشریري الجیمری و همكراران       می

( اشراره نمرود کره    1383( و عباسی و همكاران )2513)

 85تا  اسكروفوالریا استریاتانشان دادند عصاره آبی گیاه 

و  اسرتافیلوکوکوس اورئروس   هايدرصد از رشد باکتري

کند. محبروبی و همكراران   جلوگیري می کوالي اشریشیا

 میكروبیخاصیت ضرد  بی ( هم به رابطه مستقیم 2513)

و محتررواي فنلرری  اسرركروفوالریا اسررتریاتاهرراي عصرراره

پیربلوطی  ( و قاسمی1383بردند. بهمنی و همكاران )پی

هراي گیراه   کاندیدایی عصارهضد  ( اثر2515) و همكاران

بنابرای  هد  از . دندرا گهارش نمو اسكرفوالریا دسرتی

ترکیبررات اسرران  و اثررر  انجررام ایرر  پررژوهش تعیرری   

اسركروفوالریا   هاي آبری و مترانولی  باکتریایی عصارهضد
و  اشریشررریاکوالي هرررايروي بررراکتري خراسرررانیكا

 بود. استافیلوکوکوس اورئوس

 

 هامواد و روش

 آن آوری گیاه و خشک کردنجمع -
در  ا خراسرانیكا اسركروفوالری هاي هروایی گیراه   اندام

دهی از در مرحله گ  1333خرداد ماه سال اردیبهشت و 

آوري سرخ ، استان خراسان رضروي، جمرع  شهرستان 

( توسر  کارشناسران   49519شد. ای  گیاه با کد )شماره 

 دانشرگاه فردوسر    گیراه   علروم  پژوهشكده هرباریوم

شناسرایی گردیرد. برر  و سراقه گیراه در سرایه        مشرهد 

انجرام آزمرون دور از نرور و رطوبرت     خشک و تا زمان 

 .نگهداري شد

 گیریاسانس -

هاي هوایی گیاه با آسریاب برقری پرودر گردیرد،     اندام

گرررم از پررودر حاصرر  را ترروزی  و توسرر   955سررپ  

دستگاه کلونجر )مدل دارونامه بریتانیا( به روش تقطیر با 

ان  گیررري شررد. اسررسرراعت اسرران  3آب برره مرردت 

یر  آلومینیروم پوشرانده و در    آوري شده توسر  فو جمع

سلسریوس ترا زمران آنرالیه برا       درجره  4یخچال با دماي 

GC/MS  نگهداري شد.(Shareyat, 1997) 

 سازی عصاره آبیآماده -

خیسررراندن  برررراي تهیررره عصررراره آبررری از روش 

(Maceration)    استفاده گردید، به ای  ترتیب کره مقردار

 955شرک شرده گیراه تروزی  و برا      گرم از پرودر خ  95

 24لیتر آب مقطر استری  دا، مخلروط و بره مردت    میلی

ساعت روي شیكر قرار گرفت. سپ  برا کاغرذ صرافی،    

 درجرره 95محلررول صررا  و عصرراره حاصرر  در دمرراي 

 Naeini et).    سلسیوس توس  روتاري خشک گردید

al, 2011)  
 تهیه عصاره متانولی -

 لیتر مترانول میلی 955س  گرم پودر گیاه تو 95مقدار 

روز بره روش خیسراندن   شربانه  درصد به مدت یک 155

(. 1بره   15گیرري شرد )نسربت حرالل بره گیراه       عصاره

ساعت روي شیكر قرار گرفته تا بره   24مخلوط به مدت 

ای  ترتیب عصاره متانولی تهیه شود، عصاره حاصر  در  
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سلسیوس تغلیظ گردید )کمیتره تردوی     درجه 39دماي 

 (. عصراره مترانولی تقریبراً   1381فارماکوپه گیاهی ایران، 

حالل اکبر مواد موثره در گیاهان بوده و به ایر  دلیر  از   

 (Etebari et al., 2013). حالل مذکور استفاده گردید

 تعیین ترکیبات اسانس   -

 Agilentدسررتگاه کرومرراتوگرافی گررازي مرررذکور    

Technologies  7890مدلA   و شناساگر جرمی اسرتفاده

و سراخت   5975Cمردل   Agilent Technologiesشرده  

 قطرر  مترر،  35 طول به HP-5 MSستون  از آمریكا بود.

 29/5 سراک   فراز  الیره  متر و ضخامتمیلی 29/5داخلی 

صورت زیرر  هاي ب. تنظیمات تجهیهاستفاده شدیكرومتر م

سلسریوس بره    درجه 95دماي اولیه ستون  انجام گرفت:

 سلسریوس در  درجره  9دقیقه، سپ  با افرهایش   2مدت 

درجره سلسریوس رسرید.     295هر دقیقه به دماي نهرایی  

الكترون ولت و گاز حام  اسرتفاده   75ولتاژ یونیهاسیون 

لیتر بر دقیقره برود.   میلی 1/1شده هلیم با سرعت جریان 

طیرف   مقایسره  وسریله  بره  اسان  متشكله مواد شناسایی

 انجرام  ،وجرود م منابع طب  شانبازداري اندی  و جرمی

 .  (Adams, 2001)گردید 

 باکتری هایکشت سازیآماده -

و  O157:H7  (EDL 933)کوالي اشریشیاباکتري 

از دانشگاه  (ATCC 25923) استافیلوکوکوس اورئوس

منظور دستیابی به کشت تازه به فردوسی مشهد تهیه شد.

 از آزمایشگاه دماي در را منجمد هايو فعال، باکتري

 بر هاآن سطحی کشت از پ  و کرده خارج انجماد

 مدت به آلمان(، ،آگار )مرک نوترنیت کشت محی  روي

هاي گذاري گردید. سپ  از کشتگرمخانه ساعت 18

ن یر مختلف به محی  کشت مولر هینتوساعته، مقاد 18

آلمان( منتق  و جذب نوري با استفاده از  ،)مرک آگار

نانومتر تعیی  گردید،  129اسپكتروفتومتر در طول موج 

فارلند تهیه نسیون باکتري معادل نیم مکسپ  سوسپا

 .(Akhondzade et al., 2003)شد 

 Minimum) تعییین حیداقل غلظیت بازدارنیدگی     - 

Inhibitory Concentration)  
 برا  و خانره اسرتری    31در میكروپلیرت   MICتعیی  

نظور ابتدا  به ای   .شد انجام میكرودایلوش  براث روش

µl 155 آلمان(  ،)مرک براث تونهین از محی  کشت مولر

 µlشرد، سرپ     اضافه میكروپلیت هايچاهک داخ  به 

گردیرد. پر  از    اضرافه چاهرک   اولری   عصاره بره  155

از آن بره   µl 155یكنواخت شدن محتویات چاهک اول، 

 رقیر   15چاهک بعدي منتق  و به همی  ترتیب تا خانه 

اضافی از خانه دهم بیرون ریختره   µl 155 و نهایتاً شدند

 رقی  سوسپانسیون μl 25ها چاهک همه به آخر شد. در

 .اضافه شرد  فارلندمک شده با کدورت معادل محلول نیم

، 9/12، 29، 95 معرادل  هاي عصاره آبی و متانولیغلظت

 5379/5و  139/5، 33/5، 78/5، 91/1، 12/3، 29/1

 هراي میكروپلیرت  خانهیكی از  .لیتر بودگرم بر میلیمیلی

 محری   میكروارگانیسرم،  مببت )حاوي کنترل عنوانرا به

 منفری  کنتررل  خانره دیگرر را   عصراره( و  بردون  کشرت، 

 میكروارگانیسرم(  کشرت، بردون   محی  و عصاره )حاوي

 37سراعت در   24سرپ  بره مردت     شرد.  گرفته نظر در

. در مرحلره  گردیدنرد گرذاري  گرمخانره  درجه سلسیوس
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از نمرک تترازولیروم حر  شرده در آب )برا       lµ 25بعد، 

( به هر چاهک افهوده شده و به مردت  mg/ml9 غلظت 

 3گرذاري گردیرد. ایر  آزمرایش در     گرمخانره سراعت   2

 شد. تكرار انجام

 Minimum)کشییندگی تعیییین حییداقل غلظییت  -

Bactericidal Concentration ) 

در آن  هایی کره از هر یک از میكروپلیت lµ 15مقدار 

نگرفتره  و تغییر رنگ صرورت   مشاهده نشدباکتري رشد 

 24و پر  از  شرد  به محی  مولر هینتون آگار منتق   ،بود

، درجره سلسریوس   37گذاري در دمراي  ساعت گرمخانه

. قررار گرفتنرد  بررسری  مورد ها از نظر رشد باکتري پلیت

هرراي از سررلول ٪3/33غلظترری از عصرراره کرره حررداق   

 در نظر گرفتره  MBCمیكروبی را کاهش دهد، به عنوان 

  (Moreire et al., 2005). شد 

 

 

 هایافته

 برا  اسركروفوالریا خراسرانیكا   نتیجه آنالیه اسان  گیاه   

 .اسرت  شرده  نشان داده (1) جدولدر   GC/MSتكنیک 

ترکیررب  28دهنررده اسرران ، از برری  ترکیبررات تشرركی  

را به خود از ک  ترکیبات  درصد 31/32شناسایی شد که 

در همچنی  نتایج آزمرون میكروبری    .ادندداختصاص می

است. حرداق  غلظرت   نشان داده شده  (2)جدول شماره 

و  کرروالي اشریشرریا بازدارنرردگی عصرراره آبرری علیرره  

 9/12و  29/1ترتیرررب بررره اسرررتافیلوکوکوس اورئررروس

لیتررر تعیرری  شررد. حررداق  غلظررت گرررم بررر میلرریمیلرری

 کوالي اشریشیا بازدارندگی عصاره متانولی ای  گیاه علیه

 9/12و  29تیرررب تربررره اسرررتافیلوکوکوس اورئررروسو 

هرا نشران   . ایر  داده لیتر تعیری  گردیرد  گرم بر میلیمیلی

اره خاصرریت بازدارنرردگی روي دهررد هررر دو عصرر مرری

هاي مورد بررسی داشته و البته تاثیر عصراره آبری   پاتوژن

 بیشتر از متانولی بود. 

 

 اسكروفوالریا خراسانیكاترکیبات اسان   -(1) جدول

 ترکیب RT درصد

28/1 51/4 p-Xylene 

22/5 98/4 Alpha-Thujene 

11/5 24/9 Alpha.-Phellandrene 

35/5 42/9 Alpha.-Pinene 

39/5 32/1 Beta.-Myrcene 

99/12 32/7 P- Cymene 

74/5 54/8 Limonene 

31/1 33/8 Gamma-Terpinene 

93/4 23/15 Linalool 

51/1 13/15 Alpha-Terpineol 

51/1 34/13 Beta-Fenchyl alcohol 

    23 /5 31/13 Camphene 
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  (1ادامه جدول )      

 ترکیب RT درصد

41/5 77/13 Beta-Damascenone 

48/5 39/29 Nerolidol 

53/1 71/29 Elemene-Beta 

92/5 93/31 Phytol 

7/7 85/32 -2-Trimethyl-6,10,14

pentadecanone 

22/5 31/33 Isopulegol 

39/4 23/34 undecanone -2 

73/1 13/34 Palmitic acid 

93/5 72/39 Farnesol 

39/5 35/31 Dodecanol 

24/5 91/33 Linolelaidic acid, methyl ester 

87/1 57/47 Sorbitol 

13/1 21/47 Tetradecanedioic (Myristicacid) 

74/1 13/92 Carvacrol 

22/1 33/94 Thymol 

33/34 21/99 1,3-Bis (trimethylsilyl) benzene 

18/29  Monoterpens 

54/2  Sesquiterpene 

32/7  Saturated fatty 

82/97  Others 

36/32  Total identified 

 

 

اسكروفوالریا هاي عصاره (لیترگرم بر میلیمیلی) حداق  غلظت بازدارندگی و کشندگی -(2جدول)
  هاي مورد آزمونروي پاتوژن خراسانیكا

 میكروارگانیسم
 عصاره متانولی عصاره آبی

MBC MIC MBC MIC 

 29 95 29/1 29/1 کوالي اشریشیا

 9/12 29 29 9/12 استافیلوکوکوس اورئوس
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 گیریبحث و نتیجه

نشران   آنالیه اسران  گیراه اسركروفوالریا خراسرانیكا    

( یكی از ترکیبرات عمرده   %99/12دهد که پاراسیم  )می

اسان  است. ای  جهء، به عنوان یكری از عوامر  معطرر    

 Bennet) شرود رایج در زیره و آویش  مشاهده می بطور

., 1982et al .) دیگرر در اسران    از دیگر ترکیبات مهرم 

نظرر   از توان به تیمول و کارواکرول اشراره نمرود کره   یم

 Dorman and) شبیه هستند به یكدیگر بسیار ساختمانی

Deans, 2000 .)ترکیبات موجود در اسان  گیاه  میان در

(، جررهء %53/1)المرر   - بتررا ،اسرركروفوالریا خراسررانیكا

اي اسرت کره طبر  آزمایشرات در شررای       شناخته شرده 

بیري نسبت به برخی از انرواع  تكت ضداثرا آزمایشگاهی،

هاي سرطانی را از خود نشان داده و امكان استفاده سلول

 .)2011et al Zhu ,.(از آن در شیمی درمانی وجود دارد 

هراي  گونره  در زمینه شناسایی ترکیرب اسران  در دیگرر   

و  میرازاوا اسركروفوالریا، مطالعراتی انجرام شرده اسرت.      

، نشران  پونهاالریا نینگكروفواسدر مطالعه روي  همكاران

دادند کره ترکیبرات اصرلی گیراه شرام  پالمتیرک اسرید        

(، آلفررا لینولنیررک %54/15(، لینولئیررک اسررید )% 45/29)

(، پالمیتوئیک %82/4(، گاما لینولنیک اسید )%51/1اسید )

(، سرری  %92/3(، ترران  اولئیررک اسرید )  %34/3اسرید ) 

( و لیمرون   %17/5(، آلفا ترپینئول )%17/2) اولئیک اسید

 طرور همان. (Miyazawa et al, 1998) باشدمی( 12/5%)

ه را شود بیشتری  درصد ترکیبات ای  گیرا که مشاهده می

اند. مطالعه حاضر نشران داد  ههاي چرب تشكی  داداسید

ک اسید بره  پالمتی اسكروفوالریا خراسانیكا که در اسان 

میرري و  در همری  رابطره ا  . وجرود داشرت   %73/1میهان 

 دهنرده تشركی   ترکیبرات  ( به شناسرایی 1335همكاران )

پرداختنرد کره آنرالیه     اسكروفوالریا اسرتریاتا اسان  گیاه 

 ترری  شد کره مهرم   ترکیب 34 شناسایی به اسان  منجر

(، بتا % 3/18را لینالول ) اسان  دهندهتشكی  هايترکیب

( %9/1فیترول )  ( و% 1/3(، نرولیدول )% 3/9داماسكون )

( اجرهاي  2512دادند. پاسرداران و همكراران )  كی  میتش

اسرررررركروفوالریا گیرررررراه  اصررررررلی اسرررررران  
را ( Scrophularia amplexicaulis)آمپلكسررریكولی  

(، اکسررید % 9/24(، اسررتات اوژنررول )% 8/93اوژنررول )

( گررهارش % 7/9( و بترا کراریوفیل  )  % 4/1) کراریوفیل  

ی ( برره شناسررای2513نمودنررد. پاسررداران و همكرراران ) 

پرداختند که ترکیبرات  سپاال اسكروفوالریا اکسیترکیبات 

(، %3/3(، متیر  بنهیر  الكر )   %3/29مهم شرام  فیترول )  

(، متی  بنهآلدهید %3/1(، پنتادکان )%7/1دهیدرواوژنول )

( بود. با بررسی نترایج مشراهده   %3/1( و اوژنول )3/9%)

شرباهت   اسكروفوالریا خراسرانیكا شود ترکیبات گیاه می

دارد. از سروي   اسركروفوالریا اسرتریاتا  تري به گونره  بیش

ام دیگر، با بررسی تحقیقاتی که بر روي گیاه آویش  انجر 

و نیكولیرک و همكراران    شده مانند دمارتینو و همكراران 

ترکیبات اصلی اسان  آویش  شام  تیمول، کرارواکرول،  

آلفا پین ، گاما ترپین ، پارا سیم ، لینرالول، میرسر ، آلفرا    

شرباهت بره   بتا الم ، کامف ، لیمون  بوده که بری  توج ،

 De Martino).نیسرت   اسكروفوالریا خراسانیكاترکیب 

et al., 2009; Nikolic et al., 2014) 
میكروبری ایر  جرن  گیراهی،     در زمینه خواص ضرد 

عضردي و   هرایی انجرام گرفتره اسرت. زمانیران     پرژوهش 

 هگیرا  آبری  عصراره  بیروتیكی ( اثر آنتری 2513همكاران )

و  کرروالي اشریشرریا را بررر اسررتریاتا اسرركروفوالریا
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تتراسرایكلی    برا  مقایسره  در سئوکروس اور ستافیلوکوا

و  شرده فیلترر  آبری  بررسی کردند. نتایج نشان داد عصاره

 اثرر  هر دو باکتري رشد بر اسكروفوالریا بر  نشدهفیلتر

دي اثر عصاره اترانولی  داشت. بهرامی و ول شدید مهاري

را برررر روي  وفوالریا اسرررتریاتااسررركرهررراي برررر 

بررسی نمودند و به ای  نتیجره  استافیلوکوکوس اورئوس 

میكروگرم  3/15تا  1/95بی   MBCو   MICرسیدند که 

 Bahrami and) ها بودبیوتیکو باالتر از آنتیلیتر میلی بر

Valadi, 2010)( خررواص2512. صررفوي و همكرراران ) 

 اسركروفوالریا  گیراه  هروایی  انردام  و ریشه ضدمیكروبی

 باسریلوس  کروالي،  اشریشیا هايباکتري استریاتا را علیه

بررسری کره نترایج     اورئوس استافیلوکوکوس و سرئوس

ایر  گیراه    هروایی  اندام و ریشه متانولی نشان داد عصاره

باسریلوس   برر روي  ویرژه  بره  میكروبری ضرد  اثرر  داراي

بره بررسری    چالشتري و همكاران بود.  شرافتی سرئوس

 فوالریرا اسركرو  و آبری  اترانولی  عصراره  میكروبیضد اثر

 پرداختند. طبر  نترایج عصراره آبری گیراه فاقرد        استریاتا

 MBCو MICمقدار  میكروبی بود و همچنی عالیت ضدف

گررم برر   میلری  155و  35ترتیرب  براي عصاره اتانولی بره 

et alhaleshtori, C-Sharafati ,.) لیتر به دست آمدمیلی

( روي 1331و گارسریا )  فرناندز که ايمطالعه . در(2008

 و (S. frutescens)اسررررركلروفوالریا فروتسرررررن  
 انجرام  (S. sambucifolia) اسكلروفوالریا سمبوسریفولیا 

 مببرت  براکتري گررم   مهرار را روي  بیشرتری  اثرر  . دادند

 مشرررراهده نمودنررررد )  باسرررریلوس سرررررئوس 

mg/ml29/5=MIC.)  اسرركلروفوالریا گونرره  همچنرری
 ترر، غنری  فنولیرک  ترکیبات دارا بودن لی به د فروتسن 

 برره گونرره  نسرربت ضرردمیكروبی برراالتري  فعالیررت
 براکتري  سره  هرر  برابرر  در اسكلروفوالریا سمبوسریفولیا 

باسریلوس   و اورئروس  اسرتافیلوکوکوس  ،کوالي اشریشیا
.  (Fernandez and Garcia, 1996)داشررت سرررئوس

ول برره عنرروان عوامرر  اصررلی در    تیمررول و کررارواکر 

 و pHگرادیران   زدن بر هم هاي گیاهان مذکور، باعصاره

و اثرر   غشراء  عمر   در باعر  اخرتالل   غشرایی  پتانسری  

)et al Xu. ,شروند  هرا مری  ضدمیكروبی بر روي باکتري

( نشرران دادنررد کرره 1338هالنرردر و همكرراران ) .(2008

و کرارواکرول   (Thymus vulgaris)تیمول روغ  آویش  

هر دو غشراي   (Origanum vulgaris)روغ  مرزنگوش 

 سرلولی را تخریرب نمروده و در نتیجره موجرب کراهش      

ATP اي داخ  سلولی و افرهایش ذخیره ATP  اي ذخیرره

از  . (Helander et al., 1998)شرود  خرارج سرلولی مری   

ان عنوبهول کررواکال و تیمو، سان ت اترکیبامیررررررران 

هاي گررم مببرت و گررم    که بر روي باکتري ل اصلیماعو

 Singh and Singh)منفی اثر دارند نام برده شرده اسرت  

( ترکیبات و فعالیت 1333. جاویدنیا و همكاران ) (2002

 میكروبرری اسرران  آویشرر  شرریرازي را بررر روي  ضررد
باسیلوس سروبتلی ، کلبسریال   ، استافیلوکوکوس اورئوس
کررروالي، کاندیررردا آلبیكررران  و  پونومونیرررا، اشریشررریا

بررسرری نمرروده و دریافتنررد کرره     لوس نیجرررآسررپرژی

کررارواکرول و تیمررول برروده و  تررری  ترکیبررات آناصررلی

هررایی کرره داراي مقررادیر برراالیی از تیمررول و    اسرران 

میكروبری بیشرتري   کارواکرول بودند داراي فعالیرت ضرد  

 کره  شرد  همكراران مشرخ    و اولتی مطالعه هستند. در

 اسرهال  مولرد  تولیرد توکسری    از اسرت  قادر کارواکرول
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 ,.Ultee et al)نمایرد  سرئوس ممانعرت  باسیلوس توس 

یكری   :اسرت  مطرر   خصوص ای  در نظریه . دو (2000

ممكر    ATP تولیرد  با کارواکرول تداخ  علت به کهای 

 که سلول از توکسی  کردن خارج براي کافی  ATPاست

 و نباشرد  مهیرا است،  انرژي به وابسته و فعال روند یک

 اختصاصری  رشرد  میرهان  آمردن  یی پرا  برا  ای  که دیگر

 مانردن  زنرده  صرر   را خرود  انرژي تمام سلول احتماالً

دهد که ترکیبرات  همچنی  شواهد نشان میکند. می خود

هاي گیاهی به دلیر   و عصاره هاترپنی موجود در اسان 

هراي دیرواره،   جذب زنجیرره اسریدهاي چررب برا لیپیرد     

تالل ایجاد خواص فیهیكی غشا را تغییر می دهند. ای  اخ

هراي لیپیرردي را  ده در پیونرردهاي واندروالسری، بسررته شر 

هرا  دهند. ای  تجمع ترپ ها را کاهش میمخت  و نظم آن

هاي چربی منجر به افرهایش حجرم چربری    در پشت الیه

ایش ضرخامت آن  شده که ای  امر باع  تورم غشا و افره 

شود. گسترش غشا باع  کاهش یكپارچگی آن شرده  می

دسررت رفررت  ترکیبررات داخرر   موجررب ازو در نهایررت 

 (.Sikkema et al., 1994)شود سلولی می

مطالعرره حاضررر نشرران داد عصرراره و اسرران  گیرراه   

، داراي خاصرریت مهرراري و  اسرركروفوالریا خراسررانیكا 

ت تحقیقررا باشررد. نظررر برره اینكرره اخیررراً مرریکشررندگی 

اي در خصوص کاربرد گیاهران برومی در زمینره    گسترده

کاربرد خوراکی در صنعت غرذا، چره   پهشكی و همچنی  

به عنوان افهودنی جهت ایجاد عطر و طعرم و یرا جهرت    

حال انجام است، لرذا پیشرنهاد   خاصیت نگهدارندگی در 

غرذایی، جهرت بررسری     هراي مدلمطالعات در شود، می

ثیر بازدارنردگی و همچنری  آثرار احتمرالی برر      أبیشرتر تر  

 خواص حسی محصوالت غذایی انجام شود. 

 

 تشکر و تقدیر

آزاد اسالمی واحد قوچران بره    دانشگاه از وسیلهبدی 

 .گرددقدردانی میجهت حمایت مالی انجام ای  پژوهش 

 

 منابع 

 گیاه عصاره ضدمیكروبی اثر بررسی (.1389منش، مریم )سیف عبدي، مظفر و جلیلیان، فرید؛ عهیهي عباسی، ناصر؛ ●

Scrophularia striata Boiss با آن مقایسه و ائروژینواز پسودوموناس و اورئوس وکوکوساستافیل روي بر 

 .15-18صفحات:  ،21 شماره، 1 سال، ضدمیكروبی اثر با گیاهان نامهویژه انتخابی. موثر هايبیوتیکآنتی

 ؛حس غالم ،ویسكرمی ؛داریوش ،اقبالی ؛فرانک ،نیاصمصام ؛اکبر ،اسماعیلی ؛حسی  ،الري یهدي ؛حمهه ،امیري ●

هاي تشكی  دهنده اسان  و بررسی ساختارهاي شناسایی ترکیب (.1335) احسان ،نورمحمدي وبهروز  ،دوستی

 ،2 شماره، 27 ایران، سال معطر و دارویی گیاهان تحقیقات . مجلهScrophularia striata Boissترشحی گیاه 

  .271-278 صفحات:
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 مقایسه اثر گیاه گ  میمونی بیابانی (. 1383) ودحمم ،رفیعیان وحس   ،ممتاز ؛احسان ،بهمنی ؛محمود ،بهمنی ●

(Scrophularia deserti ) با آمفوتریسی B  مجله علمی . در شرای  آزمایشگاهی کاندیدا آلبیكن بر روي
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