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  ها ترین یافته مهم
عصاره آویشن  ،Staphylococcus aureusهاي مورد استفاده در برابر  ارهدر روش انتشار دیسک، از بین عص

 Streptococcusهمچنین در برابر. فاده داشته استبیوتیک مورد است شیرازي بیشترین اثر را در مقایسه با آنتی

faecium بر فعالیتها  ه اکثر عصاراما تقریباً. بیوتیک داشت عصاره اکالیپتوس بیشترین اثر را در مقایسه با آنتی 
 .ثر چندانی نشان ندادندا Serratia marcesensو  Escherichia coliهاي  باکتري

تاثیر در  هاي بی اي در برخی موارد متفاوت با روش قبلی بود و براساس آن، برخی از عصاره نتایج روش رقت لوله
  .روش قبلی، در این روش داراي فعالیت ضدباکتریایی بودند

ها را دارا هستند و  بیوتیک ها، قابلیت رقابت با آنتیهاي گیاهی در برابر باکتري  برخی از عصارهرسد نظر می به
  .عنوان جایگزین این داروهاي سنتتیک استفاده شوند توانند به می

 باکتریایی، گیاهان دارویی فعالیت ضداي، انتشار دیسک، رقت لوله : کلیديهاي واژه

  91- 306-71   شماره شناسه.طرح تحقیقاتی :منبع یافته

 روان مرادلو، سمیه پاك عبدالمجید حاجی ):گان(نویسنده

  ها  برابر تعدادي از باکتري عصاره گیاهی در10بررسی فعالیت ضدباکتریایی  :عنوان

  91-306- 71 :شماره

 26/3/1393 :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته
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  اهمیت موضوع
هاي قوي دارویی، راحت بودن استفاده، صرفه دلیل فعالیت هاي اخیر استفاده از گیاهان دارویی بهدر دهه

هاي گیاهی با خواص دارویی بیانگر وجود استفاده از عصاره. اقتصادي و سمیت کمتر آنها جاذبه بسیاري یافته است
کی اما فقدان پایه علمی براي چنین تجاربی ممکن است اثرات خطرنا. هاستهاي مناسبی براي درمان بیماري روش

هاي گیاهی و تولیدات طبیعی گزارش شده است میکروبی در رنج وسیعی از عصارهخواص ضد.  دنبال داشته باشدبه
  .ها بهبود یابدو براي یافتن داروهاي جدید تالش شده تا مدیریت بیماري

  )شرح مساله(مقدمه 
ت و از این میان ها موردنظر بوده اس هاي دور براي درمان انواع بیماري استفاده از گیاهان دارویی از گذشته

 رومکس،  گیاهانهاي میکروبی عصارهدر این مطالعه اثرات ضد .اند اي داشته مالحظه هاي عفونی اهمیت قابل بیماري
زي و اپیلوبیوم بر فعالیت تري، آویشن شیرا ورا، اسطوخودوس، اوا ارسی، بابونه، تی نعناع، اکالیپتوس، آلوئه

 Serratia marcesens و Staphylococcus aureus، Escherichia coli، Streptococcus faeciumهاي  باکتري
  .بررسی شد
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  )ستنداتها، جداول و سایر م مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 

بیوتیک و اتانول  ، آنتی)لیتر گرم در میلی  میلی60با غلظت(هاي اتانولی گیاهان  رهمیانگین قطر هاله مهار رشد عصا -1 جدول
 ).متر  میلی6( هاي مورد استفادهقطر دیسک( متر میلی حسب ها بر بر باکتري

  
  . اند انحراف معیار بیان شده±صورت میانگین  مقادیر به

  عدم تاثیر عصاره، مقاوم بودن باکتري) -(
  بیوتیک ه از آنتیعدم استفاد(*) 

هاي مختلف در برابر هر عصاره گیاهی است و حروف کوچک دار بین باکتري دهنده اختالف معنی حروف بزرگ غیرمشترك در هر ردیف نشان
 .باشد یمیک و اتانول، در مورد هر باکتري بیوتهاي گیاهی در مقایسه با آنتیدار بین عصاره دهنده اختالف معنی ستون نشان غیرمشترك در هر

  
  . Staphylococcus aureusهاي اتانولی گیاهان بر باکتري  مربوط به عصاره) MIC( نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی رشد - 2جدول 

  
  رشد میکروب یا کدورت        .     (+) عدم رشد میکروب یا عدم کدورت) -(

  



  ؛ 386 :معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی
  32225989: ، نمابر49138- 15739: کد پستی

 

  

  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 

  . Streptococcus faecium هاي اتانولی گیاهان بر باکتري مربوط به عصاره) MIC(کنندگی رشد  نتایج حداقل غلظت مهار- 3 جدول

  
  رشد میکروب یا کدورت        .     (+) عدم رشد میکروب یا عدم کدورت) -(

  

  . Escherichia coliیاهان بر باکتري هاي اتانولی گ مربوط به عصاره) MIC(کنندگی رشد  نتایج حداقل غلظت مهار-4جدول 

  
  رشد میکروب یا کدورت        .     (+) عدم رشد میکروب یا عدم کدورت) -(

  


