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Abstract 
 

Background and purpose: Evaluation of medicinal plants has shown potential antimicrobial 

effects which introduced many drugs with antibiotic properties. As there were controversies about 

antimicrobial action in the literature, this study evaluates the antibacterial effect of ethanolic (80%) extract 

of the seeds of Foeniculum vulgare plant. 

Materials and methods: The disc diffusion method and determination of minimum inhibitory 

concentration (MIC) of the extract against Staphylococcus aureus PTCC 1112, Bacillus subtilis PTCC 

1023, Escherichia coli PTCC 1330, and Salmunella typhi PTCC 1639 were employed and Gentamycin 

and Amikacin were used as standards. 

Results: The hydroalcoholic extract of the seeds of Foeniculum vulgare showed concentration-

dependent antibacterial activity against all tested bacteria. The hydroalcoholic extract was more effective 

against E. coli and less effective on B. subtilis. The MICs were 3.2 mg/ml and 12.8 mg/ml for quoted 

bacteria respectively. 

Conclusion: The results concluded that the ethanolic extract of Foeniculum vulgare is a potential 

natural antibacterial agent, however its effect is dependent on the source and extraction method. 
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  گزارش کوتاه        

  
  
  ازنــــدرانـکـــــی مــــوم پزشـــــگاه علـه دانشـــلـــــمج

 )88-91 (   1389 سال   مرداد     77شماره     بیستمدوره 

  

88  1389مرداد  ، 77 ، شماره بیستم دوره                                                                        مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

   رازیانهگیاه دانهتانولی اعصاره باکتری بررسی اثر ضد
 

  4 خدیجه ربیعی        3عذرا اخی        2کتایون مرتضی سمنانی       2محمدعلی ابراهیم زاده        1یمجید سعید
 

  چکیده
های گیاهی و ترکیبـات طبیعـی نـشان داده اسـت کـه گیاهـان                 ی بر روی اثر ضد میکروبی عصاره      بررس :سابقه و هدف    

بـا توجـه بـه اثـرات        . ند که این امر معرفی ترکیبات جدیدی را بدنبال داشته است          شبا میای از عوامل ضد عفونت       منابع بالقوه 
  . باکتری عصاره اتانولی دانه آن بررسی گردید، اثر ضد رازیانهاز گیاهمتفاوت و گاه متناقض گزارش شده ضد میکروبی 

 سـپس   ، انجـام شـد     درصـد  80 توسط حالل اتانول     خیساندنگیری به روش     پس از تهیه دانه گیاه، عصاره      :مواد و روش ها     
هـای    روش رقت  های حاصل با روش دیسک کاغذی و        عصاره میکروبیبررسی اثرات ضد    .  تغلیظ و خشک گردید    ،عصاره

 و اشریـشیاکلی   باسـیلوس سـوبتیلیس،  ،استافیلوکوک ارئوس های  بر روی میکروارگانیسم(Serial dilution) متوالی در لوله
 .تعیین گردید )حداقل غلظت مهاری (MIC و  انجام پذیرفتو مقایسه با جنتامایسین و آمیکاسینسالمونال تیفی 

ر و دیـسک کاغـذی، تـاثیر انـدکی بـر مهـار رشـد        عصاره هیدرو الکلی دانه رازیانه در بررسی به روش انتشا        :یافته ها   
ایـن نتـایج بـه گونـه مـشابهی در           . باسیلوس سوبتیلیس نشان داد و بیشترین اثر مهار رشد بر روی اشریشیاکلی مشاهده گردید             

گـرم بـر      میلـی  2/3 بـا میـزان       اشریـشیاکلی   در مورد  MICکمترین  . های متوالی در لوله مشاهده گردید      های آزمون رقت   داده
  .لیتر مشاهده شد گرم بر میلی  میلی8/12 در باکتری باسیلوس سوبتیلیس با میزان MICلیتر و بیشترین  میلی

هـا    بیانگر اثر ضد باکتری عصاره هیـدروالکلی دانـه رازیانـه بـر روی برخـی از میکروارگانیـسم                   نتایج حاصل  :استنتاج  
  .یژه نوع عصاره مورد استفاده دارداین نتایج حکایت از تاثیر منطقه رویش گیاه و بو. باشد می

  

  دیسک کاغذی، حداقل غلظت مهاریروش اثر ضد باکتری، رازیانه،  :های کلیدی واژه
  

  مقدمه
تــرین  بــی شــک توســل بــه گیاهــان دارویــی کهــن 

ها بوده است و در خالل       رهیافت بشر برای درمان بیماری    
های بشری همواره ارتباطی تنگاتنگ      توسعه تمامی تمدن  

باتوجـه  . دیک میان آدمی وگیاه وجود داشـته اسـت        و نز 
بـــه مقاومـــت دارویـــی و عـــوارض جـــانبی داروهـــای  

 رویکرد تحقیقات علمی به منـابع       ،باکتریال شیمیایی  آنتی

باشـد از جملـه      طبیعی در چند دهه اخیر بسیار فراوان مـی        
ــی   ــرات ضــد میکروب ــددی اث ــات متع ــان  در تحقیق گیاه

 گیـــاه رازیانـــه. )1(مختلـــف بـــه اثبـــات رســـیده اســـت
(Foeniculum vulgare Mill.) ی و معــطری است عـلفگیاه 

ــه  کــه ظــاهری(Umbelliferae)از تیـــره جعفــری  شــبیه ب
  ه دارای ـگ دارد، کـری زرد رنــای چتـه ا گلــد بـشوی

  
  E-mail: majsaeedi @ yahoo.com                       داروسازی جاده خزرآباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده18کیلومتر : ساری -مجید سعیدی :مولف مسئول

  دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمرکز تحقیقات علوم دارویی  ودانشکده داروسازیگروه فارماسیوتیکس، . 1

   دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمرکز تحقیقات علوم دارویی  ودانشکده داروسازیگروه شیمی دارویی، . 2
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل  وداخلی، دانشکده پزشکیگروه . 3
   دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل. 4

  30/5/89:             تاریخ تصویب 15/4/89:           تاریخ ارجاع جهت اصالحات 24/3/89: ریافت تاریخ د
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  ان و همکارسعیدیمجید                           کوتاه    گزارش  
  

89  1389مرداد  ، 77 ، شماره بیستم دوره                                                                            مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                  

  .)2(باشد مانی میمصارف خوراکی و در
هـای گونـاگونی بـر روی اثـر ضـدمیکروبی            بررسی

در . اسانس و عصاره گیاه رازیانه صورت پذیرفتـه اسـت          
یک مطالعه در ترکیه، بیشترین اثر ضد میکروبی اسـانس          
گیاه فوق بـر روی اسـتافیلوکوک طالیـی مـشاهده شـده             

پژوهش دیگری که در پرتغـال بـه         در مقابل در  . )3(است
کمی برای اسانس    د، فعالیت ضدمیکروبی بسیاری   انجام رسی 

 کـه بـر     در مطالعـه دیگـری    . )4(گیاه رازیانه گزارش گردید   
فعالیت ضد  روی عصاره رازیانه در ترکیه انجام پذیرفت،        

 در گـزارش    .)5(میکروب کمی برای گیاه گزارش گردیـد      
دیگری که بر روی چندین گیاه انجام پذیرفت، اثر ضـد           

روی باسـیلوس سـرئوس     نـه تنهـا بـر       باکتری عصاره رازیا  
ای کــه در کرمــان انجــام  مطالعــه در. )6(مــشاهده گردیــد

سرئوس  پذیرفت نیز، اثر عصاره متانولی بر روی باسیلوس    
ــی ــه  . )7(گــزارش شــد و اســتافیلوکوک طالی ــا توجــه ب ب

های موجود در خـصوص عملکـرد ضـدمیکروبی          تفاوت
ری عصاره  به بررسی اثر ضدباکت   مطالعه  این گیاه، در این     

  .رازیانه پرداخته شد میوه درصد 80اتانولی
  

  مواد و روش ها
 ،)آوری شده از اطراف همدان     جمع(پس ازتهیه گیاه    

توسط حالل اتـانول     خیساندن   گیری دانه به روش    عصاره
  مجموعه توسط کاغذ واتمـن     . درصد صورت پذیرفت   80

  توسط دسـتگاه ءگردید و بخش آلی درخال    صاف 1شماره
 بـه   ،بـه بخـش آبـی     . گردیـد ذف  حـ ده چرخان   تقطیرکنن

   کلروفیــل و مــواد چربــی، کلروفــرم منظــور حــذف کامــل
فـاز آلـی    .  دقیقـه بهـم زده شـد       10 شده و مجموعه     اضافه

ــال    ــی در خـ ــاز آبـ ــد و فـ ــدا شـ ــانتور جـ ــط دکـ    ءتوسـ
ــط  ــان  توس ــده چرخ ــتگاه تقطیرکنن ــدس ــد و ذف ح گردی

بررسـی اثـرات     .نظر بدسـت آمـد     موردعصاره  ترتیب   بدین
کاغـذی   حاصل با دو روش دیـسک       عصاره میکروبیضد

ــر Serial dilutionو  ــس بـ ــای مـروی میکروارگانیـ  هـ
 ،PTCC (Staphylococcus aureus)1112 استافیلوکوک ارئوس

  ،PTCC (Bacillus subtilis) 1023سوبتیلیس  باسیلوس

، و PTCC (Escherichia coli) 1074 یـــاکلـــریشیـاش
 ،PTCC (Salmonella typhi) 1639سـالمـونــال تیفــی   

 و) های علمـی صـنعتی ایـران      تهیه شده از مرکز پژوهش    (
حـداقل   (MICتعیین  ومقایسه با جنتامایسین و آمیکاسین      

در روش دیــسک . )8(انجــام گرفــت  )غلظــت مهــاری 
گیـری   کاغذی، میـزان هالـه عـدم رشـد از طریـق انـدازه             
 شـاهد  قطرهاله مطالعه شد و بر ایـن اسـاس در مقایـسه بـا     

ــی ــین گردMIC، )حــالل( منف ــ تعی ــن روش از  .دی در ای
 8000 و 4000، 2000، 1000، 500،  250هـــای  غلظـــت

 پــس از تهیــه  . اســتفاده شــد دیــسکمیکروگــرم بــر  
هـای کـشت آغـشته بـه میکروارگانیـسم مربوطـه،             محیط
ها در جای مشخص شده قرار گرفـت و تـاثیر آن          دیسک

هالـه عـدم رشـد      بر رشد میکروارگانیسم بررسـی و قطـر         
های مکرر نیز رشد یـا عـدم          در روش رقت   .تعیین گردید 

 MICرشد میکروارگانیسم در محیط مایع جهـت تعیـین           
، 8/0،  4/0،  2/0هـای    در این روش از غلظـت      .بکار رفت 

. لیتر استفاده شد   گرم بر میلی   لیمی 8/12و   4/6 ،2/3،  6/1
 3و   50هـای     بترتیب با غلظت   از جنتامایسین و آمیکاسین   

، 32،  16،  8،  4،  2،  1های   میکروگرم در دیسک و غلظت    
بـه  ،  MIC لیتر برای آزمـون    میلی  میکروگرم بر  128  و 64

  .عنوان شاهد مثبت استفاده گردید
  

  یافته ها و بحث
هیـدرو الکلـی    نتایج حاصل از اثر مهار رشد عصاره        

 مورد مطالعه در جداول شماره      یها بر باکتری دانه رازیانه   
 1گونه که درجدول شماره    همان. گردد اهده می  مش 2و   1

گردد، عصاره دانه رازیانه در بررسی به روش         مشاهده می 
ــد      ــار رش ــدکی برمه ــاثیر ان ــذی، ت ــسک کاغ ــشار و دی انت

سوبتیلیس داشته است و بیشترین اثر مهـار رشـد           باسیلوس
 این نتایج بـه گونـه     . بر روی اشریشیاکلی مشاهده گردید    

 کمترین. شود  دیده می  2دول شماره های ج  مشابهی در داده  
MIC  گـرم بـر      میلـی  2/3 بـا میـزان       اشریشیاکلی  در مورد
سـوبتیلیس    در باکتری باسیلوس   MICلیتر و بیشترین     میلی

  . میلی گرم بر میلی لیتر مشاهده شد8/12با میزان 

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 5

www.SID.ir
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-704-en.html


  اثر ضد باکتری رازیانه
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هـایی را بـا    نتایج بدست آمده از این پژوهش تفاوت  
ای کـه توسـط      عـه در مطال . دهـد  سایر مطالعات نـشان مـی     

شهیدی در کرمـان انجـام پـذیرفت، اثـر عـصاره اتـانولی              
گیاه رازیانه بر روی ده باکتری مورد مطالعه قرار گرفـت           
اثر این عصاره تنها بر مهار رشد استافیلوکوک طالیـی و           
باسیلوس سرئوس گزارش گردید و از جمله این عـصاره          

 گونــه تــاثیری را نــشان بــر مهــار رشــد اشریــشیاکلی هــیچ
در مطالعه دیگری کـه در هنـد بـه انجـام رسـید،              . )7(نداد

عــصاره آبــی گیــاه رازیانــه اثــر مهــار رشــد بــر ســه        
اســتافیلوکوک ارئــوس، اشریــشیاکلی و میکروارگانیــسم 

نشان داد که در این میان در روش دیـسک     سالمونالتیفی  
ــی گــزارش    ــتافیلوکوک طالی ــر روی اس ــر ب ــشترین اث بی

که بـر روی عـصاره آبـی      در پژوهش دیگری    . )9(گردید
دانه رازیانـه بـا سـه روش مختلـف عـصاره گیـری انجـام            

های تهیه شده با آب و آب داغ نتـایجی           پذیرفت، عصاره 
مشابه با مطالعه قبلی نشان دادند، اما در عصاره تهیه شـده            

گونـه اثـر مهـار رشـد بـر سـه             با آب در حال جوش، هیچ     
 بـه  MICبررسـی  . میکروارگانیسم ذکر شده مشاهده نشد 

 و استونی این گیاه، بـرای       یآبروش لوله بر روی عصاره      
استافیلوکوک ارئـوس، اشریـشیاکلی     سه میکروارگانیسم   

گرم بـر     میلی 30 و   60،  60 بترتیب مقادیر    و سالمونالتیفی 
در مطالعه دیگری که بـر روی       . )10(لیتر گزارش شد   میلی

میکروارگانیـسم از    15عصاره دانه گیـاه رازیانـه بـر روی          
 استافیلوکوک ارئوس، اشریشیاکلی و سـالمونالتیفی     جمله  

گونه اثر مهار کننده رشـدی مـشاهده         انجام پذیرفت هیچ  
در گزارش دیگری کـه بـر روی چنـدین گیـاه            . )11(نشد

هـای اسـتونی و      انجام پذیرفت، اثر ضـد بـاکتری عـصاره        
ــسم     ــد میکروارگانی ــر روی چن ــه ب ــدرومتانولی رازیان هی

رسی گردید که اثر مهار رشد تنهـا بـر روی باسـیلوس              بر
ــصاره   ــن ع ــد و ای ــشاهده گردی ــر   ســرئوس م ــد اث ــا فاق ه

ــتافیلوکوک طالیـــی و   مهارکننـــده رشـــد بـــر روی اسـ
این نتایج حکایـت از تـاثیر منطقـه         . )6(اشریشیاکلی بودند 

کـه   ،رویش گیاه و بویژه نوع عصاره مورد اسـتفاده دارد         
موجـود در عـصاره را سـبب        بدنبال آن تفـاوت در مـواد        

  .گردد می
  

  هیـدروالکلی  نتایج حاصل از اثر مهار رشد عصاره :1جدول شماره 
  های مورد مطالعه ارگانیسممیکروبر دانه رازیانه 

  

غلظت   نمونه  )میلی متر(قطر هاله عدم رشد 
(µg/disc)   استافیلوکوک

   ارئوس
یلوس سبا
 تیلیسبسو

 سالمونالتیفی  اشریشیاکلی

250  -  -  5/0±15/7  -  
500  7/0±5/7  -  75/0±3/8  5/0±9/7  

1000  1/1±1/9  -  1/1±4/11  9/0±9/8  
2000  1/1±6/11  -  6/1±9/12  9/0±4/11  
4000  4/1±9/12  4/0±4/7  7/1±1/14  4/1±7/12  
8000  3/1±3/14  5/0±2/8  8/1±7/16  3/1±5/14  

 رازیانهدانه 

          

  31 ±3/0  6/31±2/1  24 ±1/0  3/37±2/1  50 جنتامایسین
  8/15±3/0  8/23±9/0  9/19±3/0  7/16±4/0  3 آمیکاسین

  
عـصاره هیـدروالکلی     MICنتایج حاصـل از تعیـین        :2جدول شماره   

  )برحسب میلی گرم برمیلی لیتر(به روش رقت های مکرردانه رازیانه 
  

 ماده مورد آزمایش 
   آمیکاسین جنتامایسین  دانه رازیانه  میکروارگانیسم

  004/0  008/0  4/6  لوکوک ارئوساستافی
  004/0  032/0  8/12  تیلیسبیلوس سوسبا

  002/0  016/0  2/3  اشریشیاکلی
  008/0  032/0  4/6  سالمونالتیفی

  
  سپاسگزاری

بدینوسیله از حمایت مالی حوزه پژوهشی دانشگاه از این         
  .طرح تحقیقاتی تشکر می گردد
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