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چکیدٌ
غهی رغو پیظرفحِای ٌّیً در روطِای جِیَ و جّنید ىّادغذایی ،شالىث و ایيٍی ىػرف کٍٍده ةَ ظّر روز افزون در ةِداطث غيّىی
اُيیث ىییاةد  .یکی از روطِای کٍحرل ىیکروارگاٌیصوُای ةیياریزا اشحفاده از ٌگِدارٌدهُای طیيیایی اشث .ایً ىعانػَ ةَىٍظّر جػییً
ادرات ضد ةاکحریایی غػاره اجاٌّنی گیاه اٌگظحاٌَ روی ةاکحری پاجّژن اشحافیهّکّکّس اورئّس در ىّاد غذایی ىیةاطد .در ایً ىعانػَ ادر
ضد ةاکحریایی غػاره اجاٌّنی ةَ جٍِایی و ُيچٍیً جّام ةا آٌحی ةیّجیک شیپروفهّکصاشیً ةر ةاکحری گرم ىذتث ،اشحافیهّکّکّس اورئّس
( ،)ATCC25923ةَ روش ةراث ىیکرودیهّطً ىّرد ارزیاةی كرار گرفث .صداكم غهظث ةازدارٌدگی ةرای غػاره گیاه اٌگظحاٌَ و آٌحی
ةیّجیک شیپروفهّکصاشیً ةَ جرجیب  4/9 mg/mlو µg/ml0/5جػییً گردید ،جادیر جّام آٌحی ةیّجیک و غػاره ٌظان داد کَ رطد ةاکحری
اشحافیهّکّکّس اشحافیهّکّکّس اورئّس در اشحفاده ُيزىان از  3/5 mg/mlغػاره و0/28 µg/mlآٌحی ةیّجیک ىِار طد .پس از
ةررشی ٌحایر آزىّن ،صداكم غهظث کظٍدگی ةرای غػاره  7/1 mg/mlو ةرای آٌحی ةیّجیک  1 µg/mlاٌدازه گیری طد و اشحفاده
ُيزىان از  1 mg/mlغػاره و  0/14 µg/mlآٌحی ةیّجیک ىّزب از ةیً رفحً ةاکحری گردیدٌ .حایر ایً ىعانػَ ٌظان داد کَ اشحفاده
ُيزىان از غػاره انکهی و آٌحی ةیّجیک ،ىّزب کاُض  48درغدی ىػرف آٌحی ةیّجیک ةرای ىِار رطد ةاکحری اشحافیهّکّکّس
اشحافیهّکّکّس اورئّس گردید و اشحفاده جّام از غػاره انکهی و آٌحی ةیّجیک ،ةاغخ کاُض  86درغدی ىػرف آٌحی ةیّجیک در صداكم
غهظث کظٍدگی ةرای ةاکحری اشحافیهّکّکّس اشحافیهّکّکّس اورئّس طد.
ياژگبن کلیدی :غػاره اجاٌّنی ،ادر ضد ىیکروةی ،اٌگظحاٌَ ،شیپروفهّکصاشیً ،ادر شیٍرژیصحی.

مقدمٍ
جغییرات اكحػادی و ازحياغی ٌّیً ةَ ُيراه جسارت

اورئّس از دالیم غّاىم ایساد غفٌّثُای غذایی اشث.

ةیً انيههی غذا در شعش زِاٌی خعر ةروز ةصیاری از

غفٌّثُای ةیيارشحاٌی اشحافیهّکّکی ةَ شخحی كاةم

ةیياریُای ٌاطی از ىّاد غذایی را ةیض از پیض ىعرح

درىان ُصحٍد زیرا گٌَُّای ایً ةاکحری در ىلاةم

شاخحَ اشث و در ایً راشحا دشحیاةی ةَ غذای شانو ُو

ةیظحر آٌحی ةیّجیکُای ةانیٍی ىلاوم ُصحٍد .ةرای

گام ةا ىاٌدگاری ةاال ،نزوم اشحفاده از ٌگَ دارٌدهُای

ةیظحر گٌَُّای اشحافیهّکّکّس

اورئّس ،داروُای

غذایی را خاظر ٌظان ىیشازد .در شانیان اخیر ةا جّزَ

گٌَّ گهیکّپپحید ىاٌٍد وٌکّىایصیً ،1جٍِا گٌَُّای

ةَ ادرات ىضر ٌگَ دارٌدهُای غذایی طیيیایی و

آٌحی ةیّجیک ىّدر اشث .اىا ىلاوىث وٌکّىایصیً ُو

شٍححیک ،ىػرف کٍٍدگان و جّنید کٍٍدگان ىّاد

گزارش طده اشث .ةٍاةرایً ،یافحً غّاىم ضدةاکحریایی

غذایی ،خّاُان اشحفاده از ٌگَدارٌدهُای ظتیػی ٌظیر

یا راُِای زدیدی کَ ةرای درىان غفٌّث ةاکحریایی

غػارهُای گیاُی ُصحٍد کَ غالوه ةر افزایض زىان

ىاٌٍد غفٌّث ةا اشحافیهّکّکّس ىّدر ةاطد ،ةصیار ىِو

ىاٌدگاری غذا (ةَ واشعَ خّاص ضدىیکروةی آن) از

اشث ( .)Zahraei-Salehi et al., 2005گیاه دارویی

ادرات ىضر ٌگَ دارٌدهُای طیيیایی در اىان ةاطٍد

گم اٌگظحاٌَ ةا اشو زٍس  Digitalisو ٌام ىحداول

( .)Negi and Bisht, 2005ةاکحری اشحافیهّکّکّس

1 Vancomycin
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ىعانػَ ادر ضد ةاکحریایی و شیٍرژیصحی غػاره گیاه اٌگظحاٌَ ةر اشحافیهّکّکّس اورئّس

 ،Foxgloveةا جّزَ ةَ داطحً جرکیتات گهیکّزیدی

جضلیلات فارىاکّنّژیک گیاُان دارویی ىظِد جایید

خاغیث جلّیث کٍٍدگی كهب و غروق و ضدشرظاٌی

طد.

دارد ( .)Bruelheide et al., 2002ةرگُای ایً گیاه

اشحخراج غػاره

غٍی از گهیکّزیدُای کاردیّجٌّیک اشث .در کٍار

ةذرُای گیاه در شایَ خظک طد و شپس ،آشیاب طده

ُحروزیدُای کاردیاك ،جرکیتات طیيیایی ىاٌٍد

و ةَ غّرت پّدر درآىد .پّدر اٌگظحاٌَ در انکم اجاٌّل

شاپٌّیً ُا ،فالوون ُا ،اشیدُای اورگاٌیک ،نیپیدُا،

96درغد ةَ ىدت  24شاغث خیصاٌده طد .شپس

جاًٌ ُا و ىّشیالژُا ٌیز در ایً گیاه وزّد دارد .در

جّشط كیف ةّخٍر غاف گردید .ىضهّل ةَ دشث آىده

صال صاضر غٍایع داروشازی ةرخی کظّرُای غرةی از

در دشحگاه جلعیر در خالء كرار داده طد جا صالل آن در

ىّاد ىّدرهی ةرگ خظک طده ایً گیاه داروُایی ةَ ٌام

دىای  35درزَ جتخیر گردد .در آخر ىضهّل در طیظَ

ایزوالٌید و کاردیٍّکصیً جّنید و ةَ ةازار دارویی غرضَ

شاغث ریخحَ و در اٌکّةاجّر ةا دىای 40درزَ كرار

ىی کٍٍد (ٌ .)Sampath, 2010ظر ةَ ایٍکَ گیاُان

گرفث و پس از خظک طدن ،غػاره وزن طد .از 100

دارویی در کظّر ىا پراکٍدگی وشیػی دارٌد ،ىعانػات

گرم گیاه اٌگظحاٌَ  15گرم پّدر غػاره ةَ دشث آىد

روی ایً گیاُان از ٌظر خّاص ضدىیکروةی آٌِا زىیٍَ

( .)Das et al., 2008ةاکحریُای ىّرد اشحفاده

ىٍاشتی را فراُو ىی کٍد کَ از ٌحایر ایً ةررشی ُا

ةاکحری اشحاٌدارد اشحافیهّکّکّس

زِث اشحفاده از ایً گیاُان ةَ غٍّان ٌگِدارٌده

ATCCاز آزىایظگاه رفراٌس ىیکروب طٍاشی جِیَ و

ظتیػی و ةیّنّژك و از زِحی زایگزیً ٌيّدن

در فریزر  -20درزَ شاٌحیگراد ٌگِداری طد .یک کهّن

داروُایی ةا ىٍظاء ظتیػی ةرای کٍحرل و درىان

از ُر شّش در ىضیط کظثُای ىغز و كهب ىایع 1و

غفٌّثُای ةاکحریایی اشحفاده ٌيّد و ایً اىر ىی جّاٌد

ىغز و كهب زاىد  2ىّرد آزىایض ُای طٍاشایی كرار

ىّزب کاُض ىػرف ٌگِدارٌدهُای طیيیایی و

گرفث .شّش ىّرد اشحفاده غتارت ةّد از.

غّارض ٌاطی از آن گردد ( .)Saffari et al., 2012ةا

جػییً صداكم غهظث ىِارکٍٍدگی )(MIC3

جّزَ ةَ کارةردُای ذکر طده و اىکان اشحفاده ىفید آن

صداكم غهظث ةازدارٌدگی ةر اشاس روش ىیکروةراث

ةَ غّرت غٍػحی و غذایی ،و ةرای درك ىٍاشب از

دیهّطً 4جػییً گردید ( .)Al-bayati, 2008آٌحی

ادرات ایً گیاه ،در ایً ىعانػَ فػانیث ضد ةاکحریایی

ةیّجیک در یک ردیف از ىیکروپهیث در داىٍَ غهظث

غػاره ایً گیاه ةَ غٍّان یک ىاده ٌگِدارٌده در ىّاد

ٌِایی  0/01 - 4ىیکروگرم ةر ىیهی نیحر اضافَ طد .در

غذایی در کٍار ةررشی ادر شیٍرژیصحی غػاره انکهی

اداىَ از غػاره اجاٌّنی ٌیز غهظث ٌِایی 0/34 – 5/8

ةا آٌحی ةیّجیک شیپروفهّکصاشیً ىّرد

ىیهیگرم ةر ىیهی نیحر در چاُکُای فّق ةَ ظّر جّام

ةررشی كرار گرفث ،در ضيً ىیزان کاُض ىػرف آٌحی

جِیَ طد ةَ ظّری کَ ىسيّع غػاره و آٌحی ةیّجیک

ةیّجیک شیپروفهّکصاشیً در غّرت اشحفاده ُيزىان

 70ىیکرونیحر طد .در ردیف دوم غػاره فاكد آٌحی

ةا غػاره اجاٌّنی گیاه اٌگظحاٌَ ىضاشتَ طد.

ةیّجیک ةا ركثُای فّق جِیَ طد و شپس صسو ةا شرم

مًاد ي ريش کبر

فیزیّنّژی ةَ  70ىیکرونیحر رشاٌده طد .در ردیف شّم

تهیٍ گیبٌ

آٌحی ةیّجیک فاكد غػاره در غهظثُای فّق جِیَ طد.

ایً گیاه

اورئّس 25923

گیاه گم اٌگظحاٌَ از صّانی طِر كّچان در اواشط
)1 Brain Heart Infusion Broth (BHI Broth
)2 Brain Heart Infusion Agar (BHI Agar
3 Minimum inhibitory concentration
4 Micro broth dilution

فػم ةِار زيع آوری طد .اغانث ایً گیاه جّشط ىرکز
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مجله میکروب شناسی مواد غذا ئی
در اداىَ  70ىیکرونیحر شّشپاٌصیّن ىیکروةی ةا

جػییً صداكم غهظث کظٍدگی )(MBC

طيارش  107 CFU/mlاضافَ گردید و شپس

ةرای آزىایض ُ MBCيَ چاُکِای فاكد کدورت

ىیکروپهیث در دىای  37درزَ ةَ ىدت  24شاغث

زداگاٌَ ةر روی ىضیط ىغز و كهب زاىد کظث داده

اٌکّةاشیّن گذاری طد .ةػد از اٌکّةاشیّن ةَ وشیهَ

طد .پس از  24شاغث گرىخاٌَ گذاری در دىای 37

پایَ پهیث کَ ةَ ُيیً ىٍظّر شاخحَ طده ،کف پهیث

درزَ شاٌحیگراد ،کيحریً غهظحی از غػاره کَ ةاکحری

زیر ٌّر در آیٍَ ىظاُده طد.

در آن رطد ٌکرده ةّد و ُیچ کهٌّی ىظاُده ٌظد ةَ

وزّد کدورت کَ ٌظان دٍُده رطد یا غدم رطد ةاکحری

غٍّان  MBCگزارش طد (.)Al-bayati, 2008

ةّد ىّرد ةررشی كرار گرفث .ظتق جػریف کيحریً

وتبیج

غهظحی کَ ُیچ کدورجی در آن ایساد ٌظده ةّد ،ىػادل

ٌحیسَ آزىّنُا درزدول  1آورده طده اشث .ةررشی

 MICكرار داده طد.

ٌحایر آزىّن جادیر جّام آٌحی ةیّجیک و غػاره ٌظان داد

اةحدا ةَ چاُکِای ىّرد آزىّن  70ىیکرونیحر ىضیط

کَ رطد ةاکحری اشحافیهّکّکّس اورئّس در اشحفاده

کظث ىغز و كهب ىایع وارد طد شپس ةَ اونیً چاُک

ُيزىان از  3/5ىیهی گرم ةر ىیهی نیحر غػاره و 0/28

ُرردیف  20ىیکرو نیحر غػاره اضافَ گردید و ركیق

ىیکروگرم ةر ىیهی نیحر آٌحی ةیّجیک ىِار طد ،کَ

شازی غّرت گرفث ،ةعّری کَ غهظث ٌِایی غػاره

ٌظان ىی دُد اشحفاده ُيزىان از آٌحی ةیّجیک و

ةیً  20جا  0/8ىیهی گرم ةر ىیهی نیحر ةَ جرجیب در

غػاره  48درغد ىیزان ىػرف آٌحی ةیّجیک را کاُض

دوازده چاُک ایساد طّد .در ردیف دیگری ُو از آٌحی

داده اشثٌ .حایر آزىّن جػییً ٌ MBCیز ٌظان ىیدُد

ةیّجیک غهظث  33-0/01ىیکروگرم ةر ىیهی نیحر

کَ اشحفاده ُيزىان از  4/2ىیهی گرم ةر ىیهی نیحر

ىحٍاشب ةا ظیف غهظث جادیر گذار ةر ةاکحری اضافَ طد.

غػاره و  0/14ىیکروگرم ةر ىیهی نیحر آٌحی ةیّجیک

درآخر ةَ ُيَ چاُکِا  70ىیکرونیحر شّشپاٌصیّن

ىّزب از ةیً رفحً ةاکحری ىیگردد ،کَ ایً ىیزان

ىیکروةی ركیق طده اضافَ گردید .ةَ غٍّان کٍحرل

ىػرف آٌحی ةیّجیک  86درغد کيحر از ىیزان ىػرف

ىذتث ،یک ردیف صاوی ىضیط کظث ،شّشپاٌصیّن

آٌحی ةیّجیک ةَ جٍِایی ىیةاطد.

ةاکحری و فاكد غػاره ىّرد آزىّن كرار گرفث .ةَ غٍّان
کٍحرل ىٍفی ،ردیف صاوی غػاره ،ىضیط کظث و فاكد
شّشپاٌصیّن ةاکحری اشحفاده طد.
زدول  -1جػییً ادر شیٍرژیصحی غػاره انکهی و آٌحی ةیّجیک ةر روی ةاکحری اشحافیهّکّکّس اورئّس
MBC

MIC

 4/2ىیهی گرم ةر ىیهی نیحر غػاره

 3/5ىیهی گرم ةر ىیهی نیحر غػاره

ةػالوه  0/14ىیکروگرم ةر ىیهی نیحر آٌحی ةیّجیک

ةػالوه  0/28ىیکروگرم ةر ىیهی نیحر آٌحی ةیّجیک

جرکیب غػاره ةػالوه آٌحی ةیّجیک

 1ىیکروگرم ةر ىیهی نیحر

 0/5ىیکروگرم ةر ىیهی نیحر

آٌحی ةیّجیک فاكد غػاره

 7/1ىیهی گرم ةر ىیهی نیحر

 4/9ىیهی گرم ةر ىیهی نیحر

غػاره فاكد آٌحی ةیّجیک

بحث
غالوه ةر کارةردُای گصحرده گیاُان دارویی در ظب

جّزَ خاغی ةَ ایً گیاُان و ىظحلات آٌِا ةَ ىٍظّر

شٍحی و ىػارف غٍػحی و خّراکی و یا اشحفاده از آٌِا

اشحفادهُای درىاٌی و ىکيمُای درىاٌی در ةیياری-

ةَ غٍّان چاطٍی ،ظػو دٍُده و صحی ٌگِدارٌده ،اىروزه

ُای ىخحهف طده اشث .زصحسّ ةرای کظف غّاىم
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ضدىیکروةی شانو و ىّدر اداىَ دارد کَ ىیجّاٌد ُو از

شاپٌّیً ُا در ةصیاری از گیاُان دارویی وزّد دارٌد

نضاظ درىاٌی و ُو از نضاظ پیظگیری ،در ىّرد ظیف

خاغیث اغهی آٌِا کاُض فظار شعضی آب اشث و در

وشیػی از غفٌّثُای ةاکحریایی اشحفاده طّد .ایً ٌیاز

ىلاةهَ ةا ةاکحری اشحافیهّکّکّس اورئّس جضلیلات

در شالُای اخیر ةا ظِّر ىیکروارگاٌیصوُای ىلاوم ةَ

وشیػی روی آن اٌسام طده اشث و خاغیث آٌحی

چٍد دارو ٌيایان جر طده اشث .ةٍاةرایً غهو ،درصال

ةاکحریایی آن در ةراةر ایً ةاکحری در گیاه درخث زةان

صاضر ةَ دٌتال ىکيمُای زایگزیً از شایر ىٍاةع از

گٍسظک جایید طده اشث (اىیری و ُيکاران.)1384 ،

زيهَ گیاُان ُصحٍد ،زیرا ىظخع طده گیاُان دارویی

خاغیث آٌحی اکصیداٌی ةرگ و ریظَ گیاه ٌّروزك ٌیز

ىّادی ةا فػانیث ضد ىیکروةی جّنید ىیکٍٍد .درةاره ادر

درارجتاط ةا صضّر ىحاةّنیث داٌّیَای از ٌّع طانکّنُا

ضدىیکروةی غػاره گیاه اٌگظحاٌَ گزارش ُایی غّرت

ةَ ٌام ةّجئیً اشث .طانکّنُا گروُی از ىحاةّنیثُای

گرفحَ اشث .در ىعانػَ اٌسام طده جّشط  Benliو

داٌّیَ گیاُی و پیض شاز ظتیػی فالوٌّئیدُا ُصحٍد کَ

ُيکاران ( )2008ادر ضدىیکروةی غػاره ىحاٌّنی ةرگ

فػانیثُای ضد انحِاةی ،ضد ةاکحریایی ،ضد كارچی و

و گم گیاه  Digitalis lamarckii ivanگٌَّ ةّىی

ضدشرظاٌی آٌِا ىظخع طده اشث ( Hadad

کظّر جرکیَ ةر روی ده ةاکحری و چِار شّیَ ىخير

 .)Khodaparast et al., 2006در ىعانػَ غّرت

آزىایض طد .وزّد ادر ضدةاکحریایی در چِار گٌَّ

گرفحَ جّشط  )2009( Sharmaادر گهیکّزید ىّزّد

ةاکحریایی جظخیع داده طد .آزىایض  MICةا ىضیط

در ةرگ  Digitalis lanataةر روی ةاکحری

کظث ىایع در ُيَ چِار گٌَّ اٌسام طد و غدد آن

 Agrobacterium tumefaciensىّرد ةررشی كرار

 <199/5ىیهی گرم ةر ىیهی نیحر طد .صداكم غهظث

گرفث و ادر ضد ىیکروةی آن جایید طد .در ىعانػَ دیگر

،

کَ ةر روی ادرات آٌحی ةاکحریال جیيّکیٍّن و

اورئّس  ،2نیصحریاىٌّّشیحّژٌز،3

جیيُّیدروکیٍّن شیاه داٌَ اٌسام طد ،داةث طد کَ ایً

 <199/5ىیهی گرم ةر ىیهی نیحر ىضاشتَ طد و MBC

جرکیتات خاغتث آٌحی ةاکحریال و ادرات ىخحهف

ةرای طیگال  <399 ،4ىیهی گرم ةر ىیهی نیحر ىضاشتَ

شیٍرژیصحی ،6آٌا گٌّیصحی 7یا ةی ادر را ةر روی ةرخی

طد .ةرگُای ایً گیاه ىٍتع غٍی از گهیکّزیدُای

آٌحی ةیّجیک ُا از زيهَ آىپی شیهیً 8و

کاردیّجٌّیک اشث .در کٍار ُحروزیدُای کاردیاك،

زٍحاىایصیً 9از خّد ٌظان داده اٌد .در ایً ىعانػَ ادر

جرکیتات طیيیایی ىاٌٍد شاپٌّیً ُا ،فالوون ُا،

ادر جّام (شیٍرژیصحی) ضدىیکروةی غػاره و آٌحی

اشیدُای اورگاٌیک ،نیپیدُا ،جاًٌ ُا و ىّشیالژُا ٌیز

ةیّجیک ةررشی طد (.)Suresh Kumar et al., 2010

در ایً گیاه وزّد دارد ( .)Naivy et al., 2009جاًٌ

جضلیلات زیادی درةاره ادر شیٍرژیصحی غػاره و آٌحی

ُا دارای جرکیتات طیيایی ىخحهفی ُصحٍد ،ایً

ةیّجیک اٌسام طده اشث .ةَ غٍّان ىذال  Betoniو

جرکیتات دارای خّاص ىظحرك زیادی از زيهَ جّاٌایی

ُيکاران ( )2006خاغیث ضد ةاکحری گیاُان ظتی

اٌػلاد آنتّىً ُا ،فهزات شٍگیً و آنکانّئیدُا ىی ةاطٍد.

ةرزیهی و ُظث آٌحی ةیّجیک را ةررشی کردٌدُ .يچٍیً

خاغیث ضد ىیکروةی ایً جرکیتات در ىلاةهَ ةاکحری

 Sibandaو  )2008( Okohخاغیث ضد ىیکروةی

شانيٌّال اٌحریکا 5در گیاه ةهّط ادتات طده اشث.

جرکیب غػاره اجاٌّنی داٌَ کاری ةا آٌحی ةیّجیکُای

1 Bacillus subtilis
2 Staphylococcus aureus
3 Listeria monocytogenes
4 Shigella
5 Salmonella enterica

6 Synergistic
7 Antagonist
8 Ampicillin
9 Gentamicin

ىِارکٍٍدگی( )MICةرای ةاشیهّس شّةحیهیس
اشحافیهّکّکّس

1
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آىّکصی شیهیً ،1شیپروفهّکصاشیً و جحراشایکهیً 2را

دٍُده گیاُان دارویی ىی جّاٌد در ةازگظث صصاشیث

را آزىایض کردٌدٌ .حایرٌ ،ظان دٍُده افزایض فػانیث

ةاکحری ُا ةَ آٌحی ةیّجیک ُایی کَ در طرایط فػهی ةَ

ةیّنّژیکی غػاره ةّد .در ىلایصَ ةا کارةرد آٌحی ةیّجیک

دنیم ىلاوىث دارویی كاةهیثُای درىاٌی خّد را از

خانع کَ ىضرات فراواٌی در ىّادغذایی و ةرای ىػرف

دشث داده اٌد ،ىّدر ةاطد .ىکاٌیصو غيم ٌگِدارٌدهُای

کٍٍده ایساد ىیکٍد ،اشحفاده ُيزىان از غػاره انکهی و

ظتیػی ةَ ظّر کاىم ٍُّز طٍاخحَ ٌظده اشث ،ةا ایً

آٌحی ةیّجیک ،ىّزب کاُض  48درغدی ىػرف آٌحی

وزّد فرایٍد ُایی ٌظیر اخحالل در غظاء جّشط

ةیّجیک ةرای ىِار رطد ةاکحری اشحافیهّکّکّس

جرپٍّئید ُا و فٍّنیک ُا ،چالجَ کردن آًُ 3جّشط

اورئّس گردید و اشحفاده جّام از غػاره انکهی و آٌحی

فٍّل ُا و فالوٌّئید ُا و ادر کّىاریً و آنکانّئید ُا ةر

ةیّجیک ،ةاغخ کاُض  86درغدی ىػرف آٌحی ةیّجیک

روی ىّاد ژٌحیکی ىیکروارگاٌیصو ُا ىی جّاٌد جادیر

ةاکحری

گذار ةاطٍد ( .)Cowan, 1999اُداف دكیق ىّاد ضد

اشحافیهّکّکّس اورئّس طد .ةٍاةرایً ةیظحریً ادر

ىیکروةی ظتیػی اغهب طٍاخحَ طده ٌیصث و ةصیار

شیٍرژیصحی غػاره در صداكم ىیزان کظٍدگی ىظاُده

دطّار اشث جا یک شایث خاص را ةَ غٍّان ىضم غيم

طد .اُيیث ایً ىّضّع از آٌسا ىظخع ىی گردد کَ

واکٍضُای ضد ىیکروةی ىػرفی کرد .ىظاُده طده

ایً جرکیب گیاُی ةَ ظّر گصحرده ةَ غٍّان ىاده اونیَ

اشث کَ ایً ىّاد ىیجّاٌٍد از ظریق اخحالل در غظاء

در غٍایع داروشازی ىّرد اشحفاده كرار ىی گیرد ،از

شهّنی ةاغخ ٌظث ىضحّیات شهّل ةَ خارج از شهّل

شّی دیگر طٍاخث ىٍاشب و دكیق جر ایً ةرُو کٍض

گردٌد و یا ىّزب اخحالل در اٌحلاالت غظایی یا

ىیحّاٌد ةَ غٍّان یک راُکار ىفیدجر درىاٌی ةَ ویژه

آٌزیوُای ىحاةّنیکی و یا اشراف اٌرژی ةَ غّرت ATP

درىّرد غفٌّثُای ىیکروةی ىّرد ةِره ةرداری كرار

گردٌد (.)Davidson, 2001

گیرد .در ىسيّع غػاره اجاٌّنی گیاه اٌگظحاٌَ ىّزب

وتیجٍ گیری

در

صداكم

افزایض

ادر

غهظث

کظٍدگی

شیپروفهّکصاشیً

ةرای

ةاکحری

غػاره گیاه اٌگظحاٌَ دارای ادر ضد ةاکحریایی اشث

ةرضد

اشحافیهّکّکّس اورئّس ىّرد آزىایض طد .از آٌسایی

کَ در ىّرد شّشُای ىخحهف ادرات ىحفاوجی دارد و

کَ ىلاوىث ةاکحریایی درصال افزایض اشث و اٌحلال

ایً ىعانػَ اىکان اشحفاده از غػاره گیاه اٌگظحاٌَ را ةَ

ىلاوىث از ةاکحریُای ىلاوم ةَ ةاکحریُای صصاس از

غٍّان یک ىاده آٌحی ةاکحریال ىعرح ىیٌياید .ةا وزّد

ظرق ىخحهف ةَ آشاٌی غّرت ىیگیرد و ىّزب ىلاوىث

ایٍکَ ٌحایر صاغم از ایً پژوُض صاکی از جادیرات ضد

در ةراةر آٌحی ةیّجیکُای ىػرفی ىػيّل ىیگردد ،نذا

ةاکحریایی ایً غػاره ةر روی ةاکحری ىّرد ٌظر ىیةاطد

غػاره گیاه اٌگظحاٌَ ُيچّن دیگر ىظحلات گیاُان

اىا ةا ایً صال ةرای کارةردی طدن ایً غػاره در

دارویی ةا خّاص آٌحی ةاکحریال ىیحّاٌد ةَ غٍّان جرکیب

غٍػث غذا ٌیاز ةَ اٌسام آزىّنُای دیگری از زيهَ

زایگزیً و یا ىکيم در درىان غفٌّثُای ةاکحریایی ةَ

آزىّنُای رئّنّژیکی ىیةاطدُ .يچٍیً ایً غػاره

کار رود .در صال صاضر یکی از غيده ىظکالجی کَ در

دارای

ةیّجیک

درىان غفٌّث ُا و اشحفاده از آٌحی ةیّجیک ُا ىعرح

شیپروفهّکصاشیً اشث و ىیجّاٌد ادر ایً دارو را

ىی ةاطد ایساد ىلاوىث آٌحی ةیّجیکی اشث کَ جّزَ

افزایض دُد و اىکان اشحفاده از آن را ةَ غٍّان ىکيم

خاغی را ةرای صم ایً ىظکم ىی ظهتد .ىّاد جظکیم

دارویی ىعرح ىی ٌياید.

1 Amoxicillin
2 Tetracycline

ادر

شیٍرژیصحی

ةا

آٌحی

3 Metal chelation
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Abstract
In spite of novel progresses in the methods for foodstuff’s preparation and production,
consumer’s health and safety in the public hygiene import increasingly. One of the ways to
control pathogenic microorganisms is the use of chemical preservatives in food. This study
was done for determining antibacterial effects of Digitalis nervosa extracts on Staphylococcus
aureus pathogenic bacteria. In this study the antibacterial effects of ethanolic extract of D.
nervosa alone and in combination with Ciprofloxacin were evaluated on gram-positive
bacteria, S. aureus (ATCC25923), by micro broth dilution method. MIC test results for D.
nervosa extract and Ciprofloxacin were 4.9 and 0.5 μg/ml, respectively. Combined effects of
antibiotic and the extract revealed that S. aureus was inhibited by the ethanolic extract and
Ciprofloxacin respectively at 3.5 and 0.28 μg/ml. MBC were measured 7.1 and 1 μg/ml
respectively against ethanolic extract and Ciprofloxacin. Simultaneous application of the
extract at 1 mg/ml and Ciprofloxacin at 0.14 μg/ml destroyed S. aureus. Results showed that
simultaneous use of alcoholic extract and Ciprofloxacin, reduced antibiotic usage by 48% to
inhibit S. aureus and also the concomitant use of alcoholic extract and antibiotic, caused 86%
reduction in antibiotic use to reach MBC point against S. aureus.
Keywords: Ethanol extract, antibacterial, Digitalis nervosa, Ciprofloxacin, synergistic effect.
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