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چکیده:

اســتافیلوکوکوس آرئــو اشرشــیاکلی و ســودوموناس آئروژینــوزا

مــورد بررســی قــرار گرفــت .غلظــت هــای مختلــف عصــاره بــا

هـدف :مقاومـت باکتـری ها بـه آنتـی بیوتیک هـا تهدید جدی

اســتفاده از دی متیــل سولفوکســاید  %5بــه دســت آمــد .اثــر

مقاومـت بـه آنتـی بیوتیـک هـای رایـج و عـوارض جانبـی آن هـا،

روش هــای انتشــار از دیســک ،انتشــار از چاهــک و رقــت لولــه ای

بـرای سـلامت انسـان هـا بـه شـمار مـی رود .بـا توجـه بـه افزایـش

ضــد میکروبــی عصــاره هــای آبــی و اتانولــی ،اســانس و عســل بــا

مطالعـه گیاهـان دارویی بـرای اسـتفاده در درمان ضروری اسـت.

بررســی گــردد.

عصـاره های آویشـن دنایـی که گونه بومی ایران می باشـد بررسـی

تاثیــر ضــد میکروبــی پایینــی روی ایــن باکتــری هــا دارد.

مــواد و روش هــا :در ایــن مطالعــه ســویه هــای اســتاندارد

ســویه دیگــر در برابــر اســانس نشــان داد .همچنیــن عصــاره

در ایـن مطالعـه تاثیـر ضـد میکروبـی عسـل و همچنیـن اسـانس و

شـده است.

یافتــه هــا :نتایــج حاصــل نشــان داد کــه عســل مــورد بررســی

اســتافیلوکوکوس آرئــوس حساســیت بیشــتری نســبت بــه دو
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آبــی بــر ســودوموناس آئروژینــوزا و اشرشــیاکلی تاثیــر نداشــت و
اســتافیلوکوکوس آرئــوس نســبت بــه دو ســویه دیگــر بیشــترین

حساســیت را در برابــر غلظــت هــای مختلــف عصــاره الکلــی نشــان
داد .شــناخت و مطالعــه علمــی ایــن گیــاه و همچنیــن عســل

در ایـن مطالعـه بـه بررسـی خاصیـت ضـد میکروبـی اسـانس و

عصـاره هـای آبـی و الکلـی گل آویشـن دنایـی و همچنیـن عسـل

پرداختـه شـده اسـت.

مواد و روش ها

آویشــن مــی توانــد گامــی مثبــت در جهــت اســتفاده بهینــه از ایــن
ترکیبــات دارویــی باشــد.

واژه های کلیدی :عسل ،آویشن ،آنتی بیوتیک
مقدمه
مقاومـت باکتـری هـا بـه آنتـی بیوتیـک هـا تهدیـد جـدی برای

اصفهـان جمـع آوری و توسـط مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منابع

طبیعـی اصفهـان شناسـایی گردید .تهیه اسـانس بـه روش تقطیر
بـا آب بـا اسـتفاده از دسـتگاه کلونجـر انجـام شـد .جهـت تهیـه

عصاره آبی ،گل آویشـن به آب مقطر اسـتریل اضافه و روی شـیکر

سـلامتی انسـان هـا بـه شـمار مـی رود ،از طرف دیگـر ایـن داروها

قـرار گرفـت .تهیـه عصـاره الکلـی بـا اتانـول  96درصد در دسـتگاه

و مصحفـی و همـکاران )1385 ،اما ترکیبات طبیعـی از یک تعادل

غلظـت هـای مختلـف اسـانس و عصـاره هـا بـا اسـتفاده از دی

اثـرات جانبـی فراوانـی به همـراه دارند(طالعی و همـکاران1382 ،

سوکسـله انجـام شـد ،سـپس عصـاره در روتـاری تغلیـظ گردیـد.

بیولوژیـک برخوردارنـد ،بنابراین در بدن انباشـته نشـده و عوارض

متیل سولفوکسـاید 1بـه عنوان حـلال تهیه شـد(امجد و همکاران

عســل مــاده غذایــی مفیــد و بــا ارزشــی اســت کــه در درمــان

 Staphylococcus aureus (PTCC1112( ,سـویه هـای

ای اســت بــا خاصیــت ضــد میکروبــی کــه بــه دلیــل ماهیــت و

Pseudomonas

جانبـی ندارنـد (طالعی و همـکاران.)1387 ،

بیمــاری هــا مــورد اســتفاده بشــر قــرار گرفتــه اســت .عســل مــاده
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عسـل و گل آویشـن دنایـی از منطقـه فریدونشـهر اسـتان

مکانیســم فعالیــت ،اثــر تخریبــی بــر روی بافــت هــا ندارد(تاجیــک

.)1390

مـورد آزمایـش

( (PTCC1074

aeroginosa

و  Escherchi coli (PTCC1399مـی باشـد کـه از سـازمان

و همــکاران .)1386 ،از عســل بــرای درمــان عفونــت هــا اســتفاده

پژوهـش هـای علمـی و صنعتی ایـران تهیـه گردید .از هـر باکتری

هــا و در نتیجــه ســرعت ترمیــم آنهــا موثــر باشــد (میرصالحیــان

(  )1/5 ×cfu/ml10در محیـط مولـر هینتـون بـراث آمـاده شـد.

مــی شــود و مــی توانــد بــر ســرعت برطــرف کــردن عفونــت از زخــم

و همــکاران )1385 ،و  ) Mullai et al., 2007(.تاثیــر درمانــی

کشـت تازه تهیه و سـپس سوسپانسـیون با کدورت  0/5مک فارلند
8

جهـت بررسـی فعالیت ضد میکروبـی غلظت هـای ،20 ،10 ،5

عســل بــه خوبــی شــناخته شــده اســت .یکــی از عوامــل اصلــی در

 150 ،50میلـی گـرم بـر میلـی لیتر عصـاره الکلـی گل ،غلظت 150

.)et al., 2010

درصـد اسـانس گل با اسـتفاده از  %5دی متیل سولفوکسـاید تهیه

تفــاوت بیــن عســل هــا منبــع گیاهــی آنهــا مــی باشــد(Sherlock
آویشـن دنایـی گیاهـی معطر و متعلـق به تیره نعناییان اسـت.

ایـن گیـاه یکـی از پـر مصـرف تریـن گیاهـان دارویـی اسـت و بـه

عنـوان

ضـد نفـخ ،هضـم کننـده غذا ،ضد اسپاسـم و ضد سـرفه

میلـی گـرم بـر میلـی لیتـر عصـاره آبـی گل و غلظـت هـای  3 ،1و 5
1

گردید.

همچنیـن برای بررسـی اثـر ضـد میکروبی عسـل ،غلظت های

 1500 ،1250 ،1000 ،750 ،500میلـی گـرم بـر میلـی لیتـر بـا

اسـتفاده مـی شـود .آویشـن دارای خاصیت ضد میکروبی اسـت و

اسـتفاده از آب مقطـر اسـتریل تهیـه شـد .عسـل مـورد آزمایـش،

دنـدان هـا و محلـول های دهان شـویه اسـتفاده می شـود (یادگار،

 50میکــرو لیتــر از سوسپانســیون هــر یــک از باکتــری هــا ،در

ای از آویشـن کوهـی اسـت ،گیـاه بومـی ایـران مـی باشـد آویشـن

مختلــف تهیــه شــده از عســل ،عصــاره هــای آبــی و الکلــی و

و همـکار1386 ،و نیـک آور و همـکاران.)1383 ،

اســتریل اضافــه گردیــد .از  DMSO %5بــه عنــوان کنتــرل منفــی

از آن در صنایـع بهداشـتی در تهیـه صابون های معطـر و در خمیر

1388و اکبـری نیـا1389 ،و گـودرزی .)1385 ،ایـن گیـاه کـه گونـه

دنایـی ،گونـه ای از آویشـن کوهـی و بومی ایران می باشـد (برازنده
شـناخت و مطالعـه علمـی خصوصیـات ایـن گیاه و بـه طبع آن

عسـل آویشـن مـی توانـد گامی مثبـت در جهـت اسـتفاده بهینه از

ایـن ترکیبـات دارویی باشـد.

دارای رنـگ روشـن بـود.

محیــط مولــر هینتــون آگار تلقیــح و پــس از کشــت غلظــت هــای

اســانس را بــه طــور جداگانــه بــه چاهــک هــا و دیســکهای بلانــک
و از آنتــی بیوتیــک هــای کارامفنیــکل و جنتامایســین بــه عنــوان
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کنتــرل مثبــت اســتفاده شــد .پــس از  24ســاعت انکوباســیون در
دمــای  37درجــه ســانتیگراد قطــر هالــه عــدم رشــد انــدازه گیــری
شــد.

بـا اسـتفاده از دو روش انتشـار از چاهک و دیسـک گذاری قطر

هالـه عـدم رشـد و با اسـتفاده از روش رفت لولـه ای حداقل غلظت
مهـار کنندگـی 2و حداقل غلظت کشـندگی 3تعیین گردید.

یافته ها
نتایج حاصل نشان داد که عصاره آبی بر سودوموناس آئروژینوزا

و اشرشیاکلی تأثیر نداشت و در استافیلوکوکوس اورئوس
حساسیت میکروبی در برابر عصاره آبی دیده شد(نمودار.)1

برخلاف استافیلوکوکوس اورئوس که بیشترین حساسیت

رقـت های  200،100،50 ،25 ،12/5 ، 6/25، 3/125از عصاره

میکروبی در برابر غلظت های مختلف عصاره الکلی را دارد،

 0/62 ،1/25و  0/31اسـانس تهیـه گردیـد .سـپس بـه مقـدار 0/5

دادند .با افزایش غلظت ،قطر هاله عدم رشد نیز افزایش می یابد

محیـط کشـت حـاوی باکتـری بـدون عصـاره بـه عنـوان کنترل

استافیلوکوکوس اورئوس به دست آمد(جدول .)1نتایج حاصل

اسـتفاده شـد .پس از انکوباسـیون در دمای  37درجه سانتیگراد،

برابر اسانس دارد و غلظت های مورد مطالعه اسانس تاثیر کمتری

غلظت مهارکنندگی  MICدر نظر گرفته شـد .سـپس از لوله هایی

دیده نشد .همچنین با افزایش غلظت اسانس قطر هاله عدم

الکلـی رقت هـای  100،50 ،25از عصاره آبـی و رقت های ،2/5 ،5
مـک فارلنـد به لولـه های اضافه شـد.

مثبـت و محیـط کشـت بـدون باکتـری بـه عنـوان کنتـرل منفـی

کمتریـن رقتـی که در آن باکتری رشـد نکرده بود بـه عنوان حداقل
کـه باکتـری رشـد نداشـت روی محیـط مولـر هینتـون آگار کشـت

داده شـد و پـس از انکوباسـیون در دمـای  37درجـه سـانتیگراد

اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا حساسیت کمتری نشان
(نمودار .)2کمترین مقادیر غلظت مهار کنندگی و کشندگی برای

نشان داد که استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین حساسیت را در

روی اشرشیاکلی نشان داد اما روی سودوموناس آئروژینوزا تاثیری
رشد نیز افزایش یافت(نمودار .)3حداقل غلظت مهار کنندگی

استافیلوکوکوس آرئوس کمتر از  0/31درصد و اشرشیاکلی 2/5

رقتـی کـه باکتـری بر روی محیط رشـد نکرده بود بـه عنوان MBC

درصد برای سودوموناس آئروژینوزا بیشتر از  5درصد به دست

تجزیـه و تحلیـل آمـاری بـا اسـتفاده از نـرم افـزار  SPSSانجام

استافیلوکوک اورئوس اثر ضد میکروبی دارد و باعث کاهش رشد

در نظـر گرفته شـد.

شـده اسـت .قطـر هاله عدم رشـد بـه صـورت  n±SDگزارش شـده
و در سـطح  P<0.001تحلیـل شـد.

آمد(جدول .)2نتایج نشان داد که نمونه عسل مورد بررسی بر روی

اشرشیاکلی می گردد ولی هاله عدم رشد در هیچ یک از غلظت ها
در کشت اشرشیاکلی ایجاد نشد و بر روی سودوموناس آئروژینوزا

نداشت.میلی گرم بر میلی لیتر عصاره آبی گل آویشن
غلظت 051
نمودار :1میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری های مورد آزمایش در
اثری
دنایی
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نمودار  )1میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری های مورد آزمایش در غلظت 150میلی
گرم بر میلی لیتر عصاره آبی گل آویشن دنایی
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نمودار : 2میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری های مورد آزمایش در غلظت های مختلف عصاره الکلی گل آویشن دنایی
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جدول )2حداقل غلظت مهار کنندگی و حداقل غلظت کشندگی
اسانس گل آویشن دنایی بر سویه های مورد آزمایش
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دنایــی انجــام شــده بــود ،نشــان داد کــه اســانس ایــن گونــه

بــر  Listeria monocytogenesو  Candida albicansموثــر

اســت (GhasemiPirbalouti et al., 2009؛
(.)GhasemiPirbalouti et al., 2010

نتایج این مطالعه نیز نشان داد که اسانس آویشن دنایی بر

سویه های مورد آزمایش اثر ضد میکروبی دارد .مطالعات گسترده
تر جهت بررسی خاصیت ضد میکروبی این گونه گیاهی بر روی

سویه های بالینی مقاوم به درمان در شرایط  in vivoبا استفاده

از این گونه بومی در درمان بیماری های عفونی ضروری به نظر می
رسد .مطالعات گسترده تر بر روی اثر ضد میکروبی عصاره ها و
همچنین اسانس این گونه آویشن جهت کاربرد بالینی این گیاه در

بحث و نتیجه گیری:

درمان عفونت ها ضروری به نظر می رسد.

نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد که عصاره

اتانولی گل آویشن دنایی دارای اثر ضد میکروبی بر باکتری های

مورد آزمایش است و عصاره آبی ،اثر ضد میکروبی قابل توجهی
بر استافیلوکوکوس اورئوس نشان نداد و بر باکتری های گرم منفی

هم اثری نداشت.

پژوهــش هــای فراوانــی کــه بــر روی گونــه هــای

مختلــف آویشــن انجــام گرفتــه نشــان مــی دهــد کــه

ایــن گیــاه دارای خاصیــت ضــد میکروبــی قابــل توجهــی
اســت ()Falerio et al., 2003, Imelouane et al., 2009

با توجه به اثرات مفید گیاهان دارویی در درمان بیماری ها و

با توجه به افزایش مقاومت به آنتی بیوتیک ها و عوارض جانبی

با توجه به افزایش مقاومت به آنتی بیوتیک ها ،مطالعه اثرات

داروهای شیمایی ,کاربرد مواد طبیعی رو به افزایش است.

بیماری های عفونی می تواند کمک شایانی جهت استفاده صحیح

مطالعه ای نشان داده شد که در عسل های تیره تر فعالیت های

درمانی گونه های بومی و مکانیسم تاثیر این مواد در درمان

مطالعاتی روی تاثیر ضد باکتری عسل انجام شده است .در

از آنها باشد .مطالعات زیادی که بر روی خواص ضد میکروبی گونه

ضد باکتریایی غیر پراکسیدی بالاتر و فعالیت پراکسیدی پایین تر

انواع سویه های باکتری و قارچ اثر ضد میکروبی دارند .بررسی

که عسل تاثیر زیادی در مهار رشد باکتری های گرم مثبت داشته

های مختلف آویشن انجام شده ،نشان داد که این گونه ها بر روی

اثرات درمانی گونه های بومی ایران می تواند گامی مثبت در جهت

شناسایی و استفاده بهینه از این منابع با ارزش جهت درمان
بیماری های عفونی باشد (صادق زاده و همکاران1385 ،و محبوبی

است (میرصالحیان و همکاران .)1385 ،مطالعات نشان می دهد

ولی تاثیر آن روی باکتری های گرم منفی ناچیز بوده است .مطالعه
ای تاثیر ضد انتروکوکی نمونه های عسل مورد بررسی را نشان داد
(شریعتی و همکاران .)1392 ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که

و همکار .)1388 ،برخی ترکیبات عمده شناسایی شده در اسانس

در شرایط آزمایشگاهی عسل با منبع گیاهی آویشن تاثیری بر

پاراسیمن (7برازنده و همکار )1386 ،و () Arzani et al.,2010

شود ولی رشد آن را کاهش داد .البته نمونه عسل مورد بررسی

آویشن دنایی عبارتند از کارواکرول ،4تیمول ،5بتاکاریوفیلن 6و

بر اساس نتایج پژوهشی که بر روی عصاره متانولی آویشن

دنایی انجام گرفته ،این عصاره بر باکتری های گرم مثبت مورد

مطالعه اثر ضد میکروبی دارد ولی بر باکتری های گرم منفی
تاثیری نداشته است (.)Mojab et al., 2008

همچنیــن نتایــج مطالعاتــی کــه بــر روی اســانس آویشــن

4- Carvacro
5- Thymol
6- β-caryophyllene
7- Cymene

سودوموناس آئروژینوزا ندارد و باعث مهار رشد اشرشیاکلی نمی

تاثیر مهاری بر رشد استافیلوکوکوس اورئوس داشت.

فعالیت های ضد میکروبی عسل ممکن است وابسته به عواملی

نظیر اسمولالیته ،اسیدیته  ،پراکسید هیدروژن  ،فلاوونوئیدها ،

اسید فنولیک و لیزوزیم باشد .آنزیم گلوکز اکسید از غدد تحت
حلقی زنبور وارد شهد شده و با اثر بر گلوکز منجر به تولید

گلوکورونیک اسید و پراکسید هیدروژن می شود .فاکتورهای غیر
پراکسیدی به منبع گل وابسته است ،سطح پراکسید هیدروژن نیز

ممکن است به منبع گیاهی عسل وابسته باشد .نتیجه مطالعه ای

نشان داد که آنزیم کاتالاز موجود در عسل که به ویژه از شهد برخی
گیاهان منشأ می گیرد موجب کاهش سطح پراکسید هیدروژن
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می شود .همچنین منبعگل در پایداری گرمایی گلوکزاکسیداز

در درمان بیماری ها از جمله بیماری های عفونی به کار برده می

نقش دارد .در مطالعه ای نشان داده شد که در عسل های تیره

شود ,مطالعات گسترده تری در شرایط  in vivoو بررسی مکانیسم

پراکسیدی پایین تر است (میرصالحیان و همکاران.)1385 ،

به نظر می رسد.

تر فعالیت های ضد باکتریایی غیر پراکسیدی بالاتر و فعالیت

منبع گیاهی عسل مورد مطالعه ,آویشن دنایی بود .ترکیبات

عسل این گونه آویشن مورد بررسی قرار نگرفته است .ممکن

است در عسل مورد مطالعه مقدار کاتالاز بالا و فاکتورهای غیر
پراکسیدی پایین باشد .از آنجایی که سالیان درازی است عسل

تاثیر عسل بر باکتری ها و همچنین سیستم دفاعی بدن ضروری

سپاسگزاری

با تشکر از دانشگاه آزاد فلاورجان و خانم فرزانه ظیغم پور که در

انجام این طرح پژوهشی ما را یاری نمودند.
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Abstract
Background: Bacterial resistance to antibiotics is a serious threat to human health. According to increasing
of bacterial resistance to current antibiotics and their side effects, study of medicinal plants to use in treatment
is necessary. In the present study, the antimicrobial effects of honey also essential oil and extracts of Thymus
daenensis, which is an Iranian native species was examined.
Materials and Methods: In this study,the antimicrobial effects was examined on standard strains of Staphyloccus
aureus, Pseudomonas aueroginosa and Escherichia coli. The effects of honey,extracts and essential oil against
bactria was assessed by agar well diffusion, Disc diffusion and Dilution test methods.
Results: The results showed that studied honey has low antimicrobial effect on these bacteria, in tested
concentrations of essential oil, S.aureus were showed more sensitivity. As well as aqueous extract hadn’t effect
on E.coli and Ps.aueroginosa and in concentrations of alcoholic extract S.aureus were showed more sensitivity.
Conclusion: According to antimicrobial effects of honey and Thymus daenensis, studies on antimicrobial
effect for clinical application in treatment of infections is necessary.
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