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چکيده
این مطالعه بهمنظور بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره های اسفند ،رزماری و برگ بو علي ه ب اکتری ه ای اس تافيلوکوکو

اورئ و

و

اشریشيا کوالی انجام شد .برای این منظور ،استخراج عصاره گياهان ذکر شده با استفاده از دستگاه مافوقصوت و استفاده از حاللهای
آبی ،هيدروالکلی ،الکلی و کلروفرم انجام گردید .جهت بررسی فعاليت ضدميکروبی عصارهها از روش ميکرودایلوشن ب را
گردید و نتایج به دو صورت «حداقل غلظت مهارکنندگی» و «حداقل غلظت کشندگی» مورد ارزی ابی ق رار گرفتن د .براس ا

اس تفاده
نت ایج

مطالعه ،تمامی عصارههای بهدست آمده دارای فعاليت ضدميکروبی در مقابل باکتریهای مذکور بودند .در ای ن مي ان عص اره الکل ی
دارای بيشترین اثر ضدميکروبی بود .با مقایسه نتایج حاصل از اثرات ضدميکروبی رزماری ،اسفند و برگ بو ،هر س ه گي اه دارای اث ر

بازدارندگی یکسانی در رقت  %6/52عليه باکتری اشریشيا کوالی بودند .در مورد باکتری استافيلوکوکو

اورئو

عصاره الکلی و آبی

اسفند بيشترین اثرکشندگی را در رقت  %6/52داشت .طبق یافتههای مطالعه م یت وان ب ه ای ن نتيج ه رس يد ک ه اس تفاده از ام واج
مافوقصوت ،روشی سریع ،موثر و اقتصادی برای عصارهگيری از اجزای گياهی میباشد .بهعالوه ،از ميان حاللهای آبی ،هيدروالکلی،
الکلی و کلروفرم ،حالل الکلی جهت استخراج عوامل ضدميکروبی موجود در گياهان مناسبتر است.
واژههای کليدی :فعاليت ضدميکروبی ،اسفند ،رزماری ،برگبو ،امواج مافوقصوت
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انقباض و انبساا پای درپای بافات مااده شاده و در نتیجاه

مقدمه
عصاره تعداد زیادی از گیاهاان دارویای دارای ماواد
مؤثر بر علیه قارچها ،باکتریها ،ویروسهاا و حشارات
بوده و در کنار آن دارای خاصیت آنتیاکسیدانی میباشند
( .)Fang et al., 2006; Tawale et al., 2011عصااره
تعدادی از گیاهان در کنترل سلولهای سرطانی مؤثر بوده
( )Sondi et al., 2004و یاا در نگهاداری ماواد غاذایی
مورد استفاده قرار میگیرند ( .)He et al., 2007ترکیبات
ضاادمیکروبی موجااود در گیاهااان پتانساایل درمااانی
بیشماری در درمان بیماریهای عفونی دارد و در برخی
موارد بهطور همزمان ،اثارات جاانبی ناشای از مصار
آنتیبیوتیکها را نیا کااه

مایدهناد ( Yoon et al.,

.)2007; Zhang et al., 2008
فرآیندهای عصاره گیری سنتی معموالً بار پایاه روش
سوکسله و شامل مراحل تقطیر ،خیساندن و پرکوالسیون
( )Percolationمیباشند .این روش در عین ساده بودن،
بهدلیل استفاده از حرارت ترکیباات کام محلاولتار نیا
استخراج میشوند .اما در مقابل روناد اساتخراج بسایار
زمانبر بوده و مقدار حالل مورد نیاز نسابتاً باالسات .از
سوی دیگر ،استفاده از حرارت میتواند منجر به آسای
رسیدن به ترکیبات حساس به دما و در نتیجه تولید مواد
نامطلوب شود .بدین جهت روشهای جدیدتری همانند
عصاارهگیاری توسا

اماواج فراصاوت (– Ultrasonic

 ،)assisted extractionعصارهگیری با امواج مایکروویو
و عصارهگیری توس
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سیال فوق بحرانی ( Supercritical

 )fluid extractionتوسااعه یافتااه اساات ( Vinatoru,

حفراتی در داخل ماده ایجاد مایکناد .اتصاال نامتقاارن ایان
حفرات موج

خروج ماواد از داخال سالولهاا باه بیارون

میشود .همچنین ،امواج فراصوت میتوانند دیواره سلولی را
تخریا

کاارده ،خااروج مااواد را تسااهیل نمایااد .ایاان روش

تکنیکی ارزان ،ساده ،موثر و بسیار سریع میباشاد .دماای
مورد استفاده در این روش معموالً دمای اتاق مایباشاد،
بنابراین احتمال صدمه به ترکیبات حساس به دماا کمتار
اساات .عی ا

ایاان روش در نیاااز آن بااه فیلتراساایون و

غیرانتخابی بودن آن است (.)Vinatoru, 2011
گیاه برگ بو با نام علمی  Laurus nobilisمتعلاق باه
خانواده لوراسه میباشد .از برگ های این گیااه در طا
سنتی برای تقویت معده و اشتها ،کمک به هضام غاذا و
به عنوان مدّر استفاده میشود .از جوشاانده و روغان آن
در تورم های موضعی استفاده میشود .هم چنین این گیاه
دارای خااوا

ضاادمیکروبی اساات ( Ozcan et al.,

.)2010
گیاه رزماری با نام علمای Rosmarinus officinalis

و محلی اکلیل کوهی ،بوتاهای همیشاه ساب و معطار از
خانواده نعناعیان است و با خاصیت آنتیاکسیدانی ،مدر،
ضداسپاسم و ضدالتهابی بوده که از برگ ها و اسانس آن
در صاانایع داروسااازی و آرایشاای -بهداشااتی اسااتفاده
میشود و امروزه در سراسر جهاان ماورد اساتفاده قارار
میگیرد .مطالعات بسیاری نشان میدهد که گیاه رزماری
دارای خوا

ضدمیکروبی ،آنتیاکسیدان و ضدسرطانی

میباشد.

گیاه اسپند باا ناام علمای  Peganum harmalaیاک

2011; Thongson et al., 2004; Flamini et al.,
 .)2007; Santoyo et al., 2006در روش عصارهگیاری

گیااه باومی منااطق خشاک مدیترانه شارقی تاا شامال

توس امواج فراصوت ،امواج بهداخل ماده نفوذ کرده ،باعا

هند میباشد .البتاه ایان گیااه از آساایای مرکا ی منشا
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گرفته است ولی در حال حاضار در اکثار نقاا دنیاا از

کااوالی ( )PTCC 1270و اسااتافیلوکوکوس اورئااوس

جملااه آفریقااا ،آمریکااای شاامالی ،مک یااک و آمریکااای

( )PTCC 1112از سازمان پژوه های علمی و صنعتی

جنوبی بهصورت وحشی میروید .دانههاای ایان گیاااه

ایران ت مین گردید.

غنای از کربوهیادرات ،لیپیاد ،پروتئین ،اماال معادنی،

 -عصارهگيری با روش امواج مافوق صوت

آلکالوئیدها و اسایدهای آمیناه مایباشااد .گیااه اساپند

گیاهان خشاکشاده اسافند ،رزمااری و بارگباو از

دربردارنااده مااواد ضاادمیکروبی از نااو فالونوئیاادها و

عطاری در بازار تبری خریداری شدند .بار روی  2گارم

آلکالوئیدها می باشد .داناه اسافند دارای آلکولوئیادهایی

از برگ آسیاب شده هر گیاه 12 ،میلیلیتر از هار یاک از

نظیر هارمین ،هارمالین ،هارمالون است .هارمالین از نظار

حالل هاای آب ،هیادروالکل ( %02آب و  %92اتاانول)،

درماانی دارای اثاار تقویاات سیسااتم مرکا ی اعصاااب و

الکل (اتانول) و کلروفرم اف وده شد .مخلو حاصال در

مادهای سمی است (دیبا و همکاران.)1822 ،

حمام مافوق صوت ( )KDG, Chinaبهمادت  12دقیقاه

در تحقیقاااات آزمایشاااگاهی از عصااااره اسااافند

در دمای محی قرار داده شد .توان دستگاه مافوق صوت

( ;Prashanth and John, 1999; Arshad et al. 2008

 02وات بود کاه در زماان  12دقیقاه باا دورههاای 122

 ،)Abdel Aziz et al., 2010رزماری ( Moreno et al.,

ثانیهای متوالی ناپیوسته محقق شد .در نهایت ،مخلو باا

)2006; Romano et al., 2009; Genena et al., 2008

کاغذ صافی فیلتر شد و عصاره حاصال بالفاصاله ماورد

و برگبو ( Da Silveira et al., 2014; Santoyo et al.,

آزمای

ضادمیکروبی قارار گرفات .از غلظات اصالی

 )2006جهت از بین باردن میکاروب هاا اساتفاده شاده

عصاره ( )%122و غلظت معادل یک دوم عصاره اصلی

است .بر اساس تحقیق حاضر ،تااکنون اثار حااللهاای

( ،)%02یک چهاارم عصااره اصالی ( )%20و  ...بارای

مختلف بر روی استخراج عوامل ضادمیکروبی موجاود

مطالعه استفاده شد.

در اج ای گیاهی با روش مافوق صاوت ماورد بررسای

 -آزمون ضدميکروبی عصاره

قرار نگرفتهاست .در این مطالعه ،اثر ضدباکتری عصااره

برای تهیه سوسپانسیون میکروبی ،چند کلنی از کشت

اسفند ،رزماری و برگبو علیه استافیلوکوکوس اورئاوس

تازه و  29ساعته باکتری به محی کشت ماولر -هینتاون

و اشریشیا کوالی با استفاده از امواج مافوقصوت توس

براث منتقل و کدورتی معادل با نیم مکفارلند (کدورت
2

حاللهای آبی ،هیدروالکلی ،الکلای و کلروفارم انجاام

معادل  1/0× 12باکتری در هر میلیلیتر) تهیه گردید.

شدهاست تا در نهایات مااده باا خاصایت ضادمیکروبی

 -سنجش حداقل غلظت بازدارندگی

باالتر و حالل مناس تر معرفی شود.

 )Inhibitory Concentrationبه روش ميکرودایلوشن

)MIC: Minimum

حساسیت باکتری ها نسبت به عصاره آمااده شاده باا

مواد و روشها

استفاده از روش رقیق سازی در میکروپلیت بررسی شاد.

مولر -هینتون براث ،مولر -هینتون آگاار ،کلروفارم و

برای این منظور از باکتریهای یاد شده یاک کشات 29

اتانول از شارکت مار تهیاه شادند .بااکتری اشریشایا

ساعته در دمای  83درجه سلسیوس و در محای ماولر-
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هینتون براث تهیه شد .سریالهای رقت مختلف عصااره

غلظت هایی که فاقد رشد باکتری بودند ،به عنوان MBC

تهیه و  32میکرولیتر از آنها به میکروپلیتهای  40خانه

گ ارش گردیدند (داودی و گلشنی.)1842 ،

که قبالً حاوی  32میکرولیتار سوسپانسایون بااکتری باا
کدورت نیم ماکفارلناد بودناد ،اضاافه گردیاد .ساپس

یافتهها

آزمایشات مشابه برای کنترل مثبت (محی کشت حاوی

عصااارههااای اسااتخراج شااده از اساافند ،رزماااری و

باکتری و بدون عصاره) و کنتارل منفای (محای کشات

میکروبی علیه دو بااکتری اساتاندارد

برگبو در آزمای

بدون باکتری) نی انجام شاد .میکروپلیاتهاا ساپس باه

مورد آزمای

ماادت  29ساااعت در گرمخانااه در دمااای  83درجااه

ارایه گردیده است .با بررسی اولیه جادول ( )1مشااهده

سلسیوس گرمخانهگاذاری گردیدناد .کمتارین رقات از

میشود که عصاره گیااه اسافند اساتخراج شاده توسا

عصاره که کدورتی در آن مشاهده نشد ،بهعنوان حاداقل

حاللهای مختلف دارای خاصیت ضدمیکروبی بودناد و

غلظاات مهارکنناادگی گ ا ارش شااد (داودی و گلشاانی،

بنابه نو حالل ،درجههای رقیاق ساازی  0/20و %12/0

.)1842

بیشااترین تا ثیر را داشاتند .بااا مقایسااه نتااایج مشااخ

 -س نجش مي زان ح داقل غلظ ت کش

ندگی )MBC:

:)Minimum bactericidal concentration

قرار گرفتند که نتایج آن در جداول  1تا 8

میشود که بیشترین اثر مهارکنندگی اسفند علیه اشریشایا
کوالی و استافیلوکوکوس اورئوس در عصااره اتاانول و

با توجه به نتایج  ،MICحداقل غلظت کشاندگی نیا

در رقت معادل  %0/20مشاهده شد .عصاره آبای اسافند

تعیین شد .از تمام خانه هایی که رشاد بااکتری در آنهاا

نیاا در رقاات  %0/20دارای اثاار مهااار رشااد علیااه

کشت

استافیلوکوکوس اورئوس بود .عصارههای هیدروالکلی و

مولر-هینتون آگار کشت داده شد و  29ساعت در دماای

کلروفرم در رقت  %12/0دارای اثر ضدمیکروبی علیه دو

 83درجاااه سیلیسااایوس گرمخاناااهگاااذاری شااادند.

باکتری م بور بودند (جدول .)1

کامالً متوقف شده بود ،به پلیت های حاوی محی

جدول ( -)1حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره استخراجی از اسفند
باکتری
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ادامه جدول ()1
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جاادول ( )2حااداقل غلظاات مهارکنناادگی و حااداقل

اشریشیا کوالی اثر کشندگی داشت .اثرکشاندگی ایان

غلظت کشندگی عصاره اصلی استخراج شده از بارگ

مواد بار روی بااکتری اساتافیلوکوکوس اورئاوس در

گیاه رزمااری و عصااره هاای رقیاق شاده را نماای

غلظاات  %12/0مشاااهده گردیااد .عصاااره رزماااری

می دهد .بر این اساس ،بیشترین اثر کشندگی مرباو

اسااتخراج شااده توس ا حاااللهااای دیگاار دارای اثاار

به عصاره استخراج شده با حاالل اتاانول باود .ایان

ضدمیکروبی علیه اساتافیلوکوکوساورئاوس در رقات

عصاااره در حااداقل غلظاات مهارکنناادگی  %0/20باار

 %20بودند.

جدول ( -)2حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره استخراجی از رزماری
باکتری
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استافیلوکوکوساورئوس

رقت (درصد)
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21

52

05/2

6/52

3/05

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+
+

MBC

-

-

+

+

+

+

MIC

-

-

-

+

+

+

MBC

-

-

-

+

+

+

MIC

-

-

-

+

+

+

MBC

-

-

-

+

+

+

MIC

-

-

-

-

+

+

MBC

-

-

-

-

+

+

93

قربانپور و جاهدی

مطالعه اثر ضدمیکروبی عصارههای مختلف اسفند و....

عصاره استخراج شده از برگبو توس حالل اتانول

بودند .اما در مورد عصاره استخراج شده از برگ بو

در حداقل درجه مهارکنندگی  %0/20رشد اشریشیا

توس

حالل های هیدروالکلی ،کلروفرم و اتانول اثر

کوالی را متوقف نمود (جدول )8؛ عصارههای

ضدباکتریایی بر استافیلوکوکوس اورئوس در غلظت

است خراج شده توس

حالل های دیگر فق

 %12/0مشاهده گردید.

در غلظت

 %12/0دارای اثر بازدارندگی بر روی اشریشیا کوالی
جدول ( -)8حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره است خراجی از برگبو
باکتری

اشریشیا کوالی

حالل

آزمون

آب

MIC

-

MBC

-

+

MIC

-

-

-

MBC

-

-

-

MIC

-

-

-

-

MBC

-

-

-

+

MIC

-

-

-

-

-

MBC

-

-

-

-

-

MIC

-

-

+

+

+

+

MBC

-

-

+

+

+

+

MIC

-

-

-

-

+

+

MBC

-

-

-

-

+

+

MIC

-

-

-

-

+

+

MBC

-

-

-

-

+

+

MIC

-

-

-

-

+

+

MBC

-

-

-

-

+

+

هیدروالکلی
کلروفرم
اتانول

استافیلوکوکوساورئوس

رقت (درصد)

آب
هیدروالکلی
کلروفرم
اتانول

بحث و نتيجهگيری

122

02

20

12/0

0/20

8/12

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+
+
+

عصاره اسفند ،رزماری و بارگباوی اساتخراج شاده باا

از زمانهای گذشته ،مواد طبیعی موجاود در گیاهاان

استفاده از روش مافوق صوت با کمک حالل هاای آبای،

مهمی در کشف عوامل درمانی داشاتهاناد .عصااره

هیااادروالکلی ،الکلااای و کلروفااارم علیاااه بااااکتری

نق

گیاهان با خاصیت ضدمیکروبی اهمیت زیادی در درمان

استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کوالی انجام شد.

برخی بیماریها دارند .تاکنون مطالعات زیاادی در ایان

زمان کل مورد نیاز جهت عصارهگیری در این تحقیق

مورد انجام شده است ( Aziz et al., 2010; Moreno et

حدود  10دقیقه بود ( 12دقیقه زمان ماورد نیااز جهات

al., 2006; Romano et al., 2009; Genena et al.,
2008; Da Silveira et al., 2014; Santoyo et al.,
 .)2006این مطالعه بهمنظاور بررسای اثار ضادباکتریایی

تیمار مافوق صوت بهعالوه حدود  0دقیقه زماان صاا

43

نمااودن عصاااره) .ایاان زمااان در مقایسااه بااا روش

دوره  ،6شماره  ،2پیاپی  ،22تابستان 5931

بهداشت مواد غذایی

عصارهگیری توس روشهای متداول همانند اساتفاده از

نهایی بسیار مهم است .بهطور کلی ،مخلو آبی اتاانول،

دستگاه سوکسله و در ادامه تغلیظ توس تبخیر کننده که

متانول و استون برای استخراج ترکیباات فنلای باه کاار

از  0ساعت طول میکشد ،بسایار کوتااهتار

میروند ،در حالیکه کلروفرم ،اتیلاستات و هگ ان برای

میباشد ( .)Thongson et al., 2004نکتاه قاوت دیگار

استخراج ترکیبات غیرقطبی کااربرد دارناد ( Teruel et

ایاان روش ،مقاادار حااالل مااورد نیاااز باارای اسااتخراج

.)al., 2015; Tatiya et al. 2011; Koffi et al. 2010

معموالً بی

میباشد؛ به این معنی که استفاده از حالل کمتر موجا

در تحقیق

حاضر

تمامی عصارهها فعالیت

غلیظتر شدن عصاره حاصل و در نتیجاه عادم نیااز باه

ضدمیکروبی در مقابل باکتریهای مورد بررسی نشان

فرآیند تغلیظ میگردد .در این روش تنها از  12میلیلیتار

دادند .عالوه بر این نتایج مقایسه میانگین غلظتهای

حالل برای عصاره گیری استفاده شد ،که ایان مقادار در

غلظت

مختلف هر عصاره نشان داد در کل با اف ای

مقایسااه بااا روشهااای متااداول بساایار کمتااراساات

عصاره خاصیت ضدباکتریایی اف ای

( Weerakkody et al., 2011; Prashanth and John,

نتایج بهدست آمده از آزمای ها ،بررسی فعالیت

.)1999; Arshad et al., 2008

ضدمیکروبی در مورد هر گیاه ،عصاره حاصل از

براساس آن چه تاکنون گفته شد ،کمتار باودن حجام

استخراج توس

مییابد .بر اساس

حالل اتانولی دارای بیشترین اثر

حالل مورد نیاز و کوتاهتر بودن زماان منجار باه قیمات

ضدمیکروبی بود .نتایج حاصل از مطالعات قبلی نی

پایینتر محصول نهاایی مایشاود .در حاال حاضار ،باا

داللت بر خاصیت ضدمیکربی باالتر عصاره حالل

پیشرفتهای انجام شده ،قیمت دستگاههاای اولتراساوند

الکلی نسبت به حالل های دیگر است .مازندرانی و

قابلمالحظهای داشته است و تواناایی رقابات باا

همکاران ( )1822به بررسی عصاره حاصل از اسفند

دستگاه های متداول عصاره گیاری را داراسات .از ساوی

حالل اتانول و آب پرداختند و نتیجه گرفتند

کاه

دیگر ،مصر

توس

انرژی در فرآیند عصاارهگیاری باا اماواج

بسیاری از ترکیبات موجود در اسفند همانند هارمین

مااافوق صااوت بساایار مقتصاادانهتاار از روش سوکسااله

و هارمالین در حالل های آبی حتی پس از جوشاندن

میباشد.

حل نمی شوند .از سوی دیگر ،نتایج این تحقیق نشان

گسااتره متنااوعی از ترکیبااات زیسااتفعااال هماننااد

داد که اثر بازدارندگی عصاره الکلی هر سه گیاه علیه

ترکیبات تانینی ،سااپونینی ،آلکالوئیادی ،فالونوئیادی و

باکتری اشریشیا کوالی یکسان بود؛ درحالی که ،در

فنولی در گیاهان حضور دارند .اساتخراج ایان ترکیباات

مورد استاف یلوکوکوس اورئوس ،عصار ه الکلی و آبی

وابستگی بسیار زیادی به نو و قطبیت حالل دارد .دلیل

اسفند بیشترین اثر کشندگی را داشت .علت باالتر

این امار در حاللیات راحاتتار ترکیباات قطبایتار در

بودن فعالیت ضدمیکروبی عصاره الکلی رزماری در

حاللهای قطبی و بالعکس مایباشاد .بناابراین انتخااب

مقایسه با عصاره های دیگر را می توان در حضور

و کیفیت محصول

غلظت های باالتر کارنوسول ،کارنوسیک و اسید

حالل جهت استخراج هر نو ترکی
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رزمارینیک در عصاره الکلی رزماری دانست

وات نی وجود دارد .باال رفتن تاوان دساتگاه مایتواناد

(.)Moreno et al., 2006

منجر به عصارهگیری بهتر یعنی خروج مواد با غلظات و

نورسیکریا و همکاران عصاره گیاه بلو حلبای را باا

تنو بیشتر از گیاه شود .در این حالت ،بهنظار مایرساد

کمک حاللهای مختلف متاانول ،اتاانول ،اساتون و آب

تفاوتهای موجود در عصاارههاای گرفتاه شاده بیشاتر

استخراج نمودند .بر اساس مشااهدات آنهاا ناو حاالل

باشد.

ت ثیری بر خاصیت ضدمیکروبی عصاره گیاه بلو حلبی

این مطالعه نشاان داد کاه روش اساتخراج باا اماواج

نداشات ( .)Nur Syukriah et al., 2014ماهالینگاام و

مااافوقصااوت روش سااریع ،اقتصااادی و مااوثر باارای

همکاران فعالیت ضد باکتریایی عصاره آبی ،اتیل اساتاتی

عصااارهگیااری مااواد ضاادباکتریایی موجااود در گیاهااان

و متانولی گیاه سانا الکسااندرینا را ارزیاابی کردناد .بار

میباشد .بر اساس نتایج بهدست آمده از بررسی فعالیات

اساس نتایج حاصل از تحقیقاات آنهاا عصااره متاانولی

ضدمیکروبی هر گیاه ،عصاره حاصل از استخراج توسا

بیشترین خاصیت ضدمیکروبی را داشت ( Mahalingam

حالل الکلی (اتانول) دارای بیشاترین اثار ضادمیکروبی

 .)et al., 2011ادزیری و همکاران فعالیت ضدباکتریایی

بود .باا مقایساه نتاایج حاصال از اثارات ضادمیکروبی

عصاره کلروفرم ،بوتانول و اتیالاساتات و متاانول گیااه

رزماااری ،اساافند و باارگبااو ،هاار سااه گیاااه دارای اثاار

اساافند را ارزیااابی کاارده و عصاااره متااانولی را بعنااوان

بازدارندگی یکسان در رقت  %0/20علیه باکتری اشریشیا

عصاره با بیشترین خاصیت ضدمیکروبی معرفی نمودناد

کوالی بودند .در مورد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

(.)Edziri et al., 2010

عصاره الکلی اسفند بیشترین اثر کشندگی را داشت.

در ایاان تحقیااق باارای اسااتخراج عصاااره گیاهااان از
دستگاه مافوق صوت با توان پایین  02وات استفاده شد.

سپاسگزاری

توان پایین منجر به استخراج کمتر مواد موجود در بافت

از آقای ابراهیم شرقی کارشاناس محتارم آزمایاشگاه

گیاهی شد .بنابه نتاایج حاصاله از ایان تحقیاق تفااوت

میکروب شناسای دانااشکده دامپ شااکی دانااشگاه آزاد

قابلمالحظهای بین عصاره گیاهان مختلف دیده نشد .در

اسالمی واحد تبری قدردانی میگردد.

حال حاضر دستگاه هایی با تاوانهاای بااالتر ماثالً 802
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Abstract
The present study was aimed to investigate the antibacterial activities of the Laurus nobilis, Peganum
harmala and rosemary extracts against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Thus, the ultrasonic
extracts were performed using the aqueous, ethanol, hydro-alcoholic or chloroform phases. The
microdilution technique was used to evaluate the antibacterial activities which was finally reported as the
MIC and MBC values. All the extracts showed the antibacterial activities against the bacteria at the
concentration of 6.25%. However, the metalonic extract exert a maximum antibacterial activity. The
extract of three plants revealed the same antibacterial activity against E. coli, but the ethanoloic extract
from P. harmala showed a maximum antibacterial activity against S. aureus at the concentration of
6.25%. Results of the current study showed the similar antibacterial activities of the extracts against E.
coli; meanwhile, the maximum antibacterial effect on S. aureus was observed by applying alcohol or
water as a solvent. In general, this paper proposed that ultrasound assisted extraction was quick and cost
effective approach to extract the plants. In addition, ethanolic solvent was found as the best selection
among the aqueous, hydro-alcoholic or chloroform solvents.
Keywords: Antibacterial activity, Laurusnobilis, Peganum harmala extract, Rosemary, ultrasound
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