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Abstract 
Background and purpose: Marrubium plants have long been used as a traditional medicine in 

treatment of diseases. The aim of this study was to evaluate the antimicrobial effects of Marrubium 

parviflorum extracts and fractions. 

Materials and methods: In this experimental study, solvent extraction from aerial parts of the 

plant was done by Soxhlet method. The antimicrobial effect of the extracts was evaluated on six strains of 

gram-positive bacteria, four strains of gram-negative bacteria, and one strain of fungus. Also, effective 

extracts were fractionated by various chromatographic methods and their antimicrobial effects were 

investigated. 

Results: Chloroform extract of M. parviflorum was found to be effective against Micrococcus 

luteus, Staphylococcus epidermidis, and Bacillus cereus with a growth inhibition zone diameter (DIZ) of 

16.6, 14.6, and 11.6 mm, respectively, and MBC 100 mg/ml. Methanolic extract also showed 

considerable antimicrobial effects against Proteus mirabilis and Psudomonas aeruginosa. Among the 

fractions obtained, 10%, 20%, 40%, and 60% fractions of the chloroform extract and 20% and 40% 

fractions of the methanolic extract showed the highest antimicrobial effect. The superior values of MBC 

and DIZ in fractions indicate the condensation of certain antimicrobial compounds in some fractions and 

higher sensitivity of gram-positive bacteria compared with gram-negative bacteria. 

Conclusion: Among the extracts studied, the chloroform and the methanolic extracts of M. 

parviflorum exhibited the strongest antimicrobial effect and Micrococcus luteus was the most sensitive 

microorganism. 
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 پژوهشـی
 

  هاي ها و فراکسیونبررسی اثرات ضد میکروبی عصاره
 Marrubium parviflorum مختلف گیاه

  
        1سمیه حالج نژادي

        2فروغ محمدي
         2شادي نجار صادقی

  3حامدیزدان ساناز
  چکیده

شدند. ه میها استفاداز دیرباز به عنوان داروي سنتی در درمان بیماري Marrubium گیاهان جنس و هدف: سابقه
  باشد.می Marrubium parviflorumهاي گیاه ها و فراکسیوناثرات ضد میکروبی عصارههدف از این مطالعه ارزیابی 

 گیري از اندام هوایی گیاه با روش سوکسله انجــام گرفــت. اثــر ضــدمیکروبیصارهعتجربی، در این مطالعه  ها:مواد و روش
مثبت، چهارسویه باکتري گرم منفی و یک سویه قارچ مورد ارزیابی قرار گرفت. ها بر روي شش سویه باکتري گرم عصاره

  .بررسی شدهاي کروماتوگرافی فراکسیونه شدند و اثرات ضدمیکروبی آن ها نیز هاي موثر با انواع روشچنین عصارههم
 Micrococcus luteus ،Staphylococcus epidermidisهــاي بــاکتري علیه M.parviflorumگیاه کلروفرمی عصاره  ها:یافته

حــداقل غلظــت  متــر و همگــی بــامیلــی 6/11و  DIZ (6/16 ،6/14به ترتیب بــا قطــر هالــه عــدم رشــد ( Bacillus cereus  و
و  Proteus mirabilis بــاکتري علیــه متــانولی نیــزعصــاره  مــوثر بــود.  لیتــرگــرم بــر میلــیمیلــی MBC(100( باکتریســیدال

Psudomonas aeruginosa 20 ،10فراکسیون  حاصل، هايدربین فراکسیون .ضد میکروبی قابل توجهی نشان دادند اتثرا ،
ایجــاد  بــیش تــرین اثــر ضــدمیکروبی را عصاره متــانولی درصد 40، 20هاي و فراکسیون درصد عصاره کلروفرمی 60و  40

بــات ضــدمیکروبی در برخــی از دهنــده تغلــیظ ترکیدســت آمــده نشــانهاي بــهــافراکسیون در DIZو  MBCمقادیر . کردند
  باشد.هاي گرم منفی میهاي گرم مثبت نسبت به باکتريتر باکتريفراکسیون ها و حساسیت بیش

ترین اثــر ضــد قوي M.parviflorum گیاهکلروفرمی و متانولی عصاره هاي مطالعه شده، از بین تمامی عصاره استنتاج:
  بود. Micrococcus luteusیکروارگانیسم ترین مو حساس میکروبی را از خود نشان دادند

  

  عصاره، فراکسیون، اثرضدمیکروبی، حداقل غلظت باکتریسیدال، Marrubium parviflorum واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
 هابیوتیکافزایش مقاومت به آنتی با توجه به امروزه

زیــادي جهــت ، مطالعــات هاآناثرات جانبی متعدد  و نیز
ــافتن ــان  ی ــرات دارايگیاه ــه وضــدمیکروبی  اث ــز تهی  نی

انجام  در حال هاي جدید از ترکیبات طبیعیبیوتیکآنتی

میکروبی ضــدبــا خــواص  متعــددي گیاهــان اخیراً .است
 براساس مطالعات چنینهم .)1(است مناسب شناسایی شده

گیاهــان  برخــی ازهاي ثانویه موجود در متابولیت متعدد،
  .)2(اندنشان دادهها بیوتیکاثرات ضد میکروبی مشابه آنتی

  
  :yazdans@tbzmed.ac.ir E-mail       دانشکده داروسازي: دانشگاه علوم پزشکی تبریز،  تبریز - ساناز حامد یزدان مولف مسئول:

 ایران تبریز، تبریز، پزشکی علوم دانشگاه داروسازي، دانشکده کنترل دارو و غذا، گروه. دانشیار، 1

  ایرانتبریز،  تبریز، پزشکی علوم انشگاهد ،دانشجویی تحقیقات میته، کداروسازي کتراي عمومید. 2
  ایرانتبریز،  تبریز، پزشکی علوم دانشگاه داروسازي، دانشکده و )فناوري زیست(مرکز تحقیقات بیوتکنولوژي . دانشیار، 3
 : 8/8/1401 تاریخ تصویب :             30/5/1401 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            5/5/1401 تاریخ دریافت  
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  و همکاران سمیه حالج نژادي     
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 پژوهشـی
 

هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی اثرات ضدمیکروبی 
از  باشــد. ایــن گیــاهمی Marrubium parviflorumگیاه 

و Magnoliopsida ، رده Magnoliopsidaدسته گیاهــان 
 شامل Marrubium باشد. جنسمی Lamiaceaeخانواده 

 از گونــه یــازده که است جهان در شده پذیرفته گونه 49
  .)3-5(ی شودیافت م ایران در هاآن

 مفاصل، درد درمان براي Marrubium جنس گیاهی
 اســتفاده ایران سنتی طب در کولیک و معده نقرس، درد

 ساالنه بزرگ هاي بوته گیاهان این کلی طور به .شودمی
 کشــورهاي در ســنتی طــوربــه کــه هســتند ســاله چنــد یــا

 ریوي، اختالالت هايعفونت آسم، درمان براي مختلف
 التهاب و درد مختلف انواع و خوابیگوارش، بی دستگاه

 .)6،7(گیرنــدمی قرار استفاده مورد نقرس و مفاصل درد مانند
 نشان Marrubium هاي جنسفیتوشیمیایی گونه ارزیابی

 فالونوئیــدها، فنیــل از سرشــار که این گیاهــان است داده
 هــاســاپونین ها، اسیدهاي آمینــه وپروپانوئیدها، دي ترپن

 هــايمطالعات مختلفی در رابطه با اثرات گونه .)8- 10(هستند
ــف جــنس  ــود  Marrubiumمختل ــابع علمــی موج در من

انی، اکسیدباشد. این اثرات عمدتا شامل خواص آنتیمی
کننــدگی کبــد، ضــد ضد دردي، ضد التهابی، محافظــت

ــت ســرطان، محافظــت ــب وعــروق، محافظ ــدگی قل کنن
هاي گوارشی، ضد دیابتی و ضدمیکروبی کنندگی زخم

به عنوان مثال، براساس تحقیقــی کــه در  .)11-24(باشدمی
با  M.vulgareگونه  دانشگاه اصفهان بر روي کاربردهاي

ــام عمــومی  ــران انجــام  Hoarhoundن در طــب ســنتی ای
گرفته، این گونه گیاهی اثرات موکولیتیک، ضد اسپاسم 

 M.vulgareعصاره آبــی گیــاه . )25(کننده داردو ضدعفونی
اي در مقایســه بــا اثرات کاهش فشارخون قابــل مالحظــه

ــودیپین نشــان داده اســت ــین در هــم .)25(داروي آمیل چن
خاصــیت  M.Vulgareهاي گیاهی از قبیل برخی از گونه

اکسیدانی و تاثیرات مثبت بــر پراکسیداســیون لیپیــد آنتی
، اثــرات M.vulgare در مــورد گیــاه .)5(دیده شده اســت

 .)5(ضد دردي در دردهاي نوروژنیک مشاهده شده است
ــات  ــق مطالع ــاه  in-vivoطب ــر روي گی  .M.vulgare Lب

خاصیت ضد دیابتی خصوصا بــراي افــراد دچــار دیابــت 

در یک مطالعه دیگر برخی از  .)3(تیپ دو بیان شده است
هاي هوایی عصاره دي کلرومتانی ترپنوئیدهاي بخشدي
 فعالیت ضد توموري و ســمیت ســلولی M. cylleneum گیاه

بر روي در مطالعات مختلف چنین هم .)26(نشان داده اند
، M.astracanicumمختلف جــنس مــاروبیوم (هاي گونه

M.vulgare ،M.duabense ،M.deserti ،M.cuneatum ،
M.globosum، M.incanum علیه) اثرات ضد میکروبی 

 .)27- 1،12،37(استشده  گزارشهاي میکروبی برخی سوش
 M.vulgareدر یک پژوهش، اثرات ضدمیکروبی گیــاه 

هاي مختلف مورد ارزیابی قــرار در برابر میکروارگانیسم
گرفت. نتایج نشانگر اثرات ضد میکروبی مهم این گیــاه 

هاي هاي مختلف به ویژه باکتريدر برابر میکروارگانیسم
طــوري کــه حــداقل غلظــت مهــاري در گرم مثبت بود به

لیتــر بــه دســت میکروگرم در میلی 1120-2600محدوده 
چنین اثرات مهــاري علیــه میکروارگانیســم آمده بود. هم

Botrytis cinerea  متــر میلــی 6/12با قطر هاله عدم رشــد
. اکثر اثرات ضد میکروبی و ضد )38(گزارش شده است

هــاي گیــاهی مختلــف باکتریایی مشاهده شده در جــنس
به علت حضــور ترکیبــات فنلــی در  Lamiaceaeخانواده 

هــاي در گونــه .)39(گیاهان این خانواده ذکر شــده اســت
 ترکیبات متعدد فالونوئیدي، Marrubiumمختلف جنس 

 فنلی، ترپنی و سایر موارد گزارش شده است. بعد از کشــف
، M.globosumو بررسی ترکیبات عصاره متــانولی گیــاه 

ترکیباتی با فعالیت بــاالي ضــد میکروبــی مشــاهده شــده 
در دانشــگاه تهــران در یــک  2004 در ســال .)8،40(است

ــدف  ــا ه ــه ب ــان مطالع ــانس گیاه ــات اس ــی ترکیب بررس
M.parviflorum  وM.vulgare ،ترکیبات حاصل بــا روش 

GC-MS ،مشخص گردید که عمده ترکیبات هــر دو گیــاه   
-caryophylleneβ و germacrene D  بودنــد کــه عمــده

اثر ضد میکروبی گیاهان را نیز بــه ایــن ترکیبــات نســبت 
 M.desertiدر یک مطالعه دیگــر بــر روي  .)1،41،42(اندداده

ــو و دي گلیکوزیــد  ــتقات مون ــه مش ــد ک ــان داده ش نش
apigenin  ژنوتوکســیکیو آنتی اکسیدانیخواص آنتیداراي 

هــاي در یــک بررســی دیگــر در عصــاره .)43(باشــندمــی
، Marrubiumهــاي هــوایی گیاهــان جــنس متانولی اندام

 [
 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 / 14

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-18474-fa.html


  Marrubium parviflorumگیاه میکروبی فراکسیون ضد اثر
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خواص بیولوژیکی مانند ضــد التهــابی، ضــد فشــارخون، 
چنین اثرات ضدقارچی اکسیدانی و همضددیابتی و آنتی

  .)44،45(بارز اشاره کرد
ــاه ــی Marrubium parviflorum گی ــاهی علف  گی
شمال غرب و مرکز  شمال، آنرویشگاه طبیعی است که 

 آذربایجــان و اردبیــل، ایــران از جملــه گرگــان، گــیالن،
باشد. در این مطالعه، به ارزیابی اثرات میسمنان و تهران 

هـــاي گیـــاه هـــا و فراکســـیونضـــد میکروبـــی عصـــاره
M.parviflorum شده است. پرداخته  

  

  هاو روش مواد
اصــول اخالقــی مطــابق  حاضــر تجربــی در مطالعــه

دســتورالعمل کمیتــه اخــالق کشــوري بــا کـــداخالق 
IR.TBZMED.VCR.REC.1397.335  .ـــد ـــت ش رعای

، آلمـــان)، Merck، کــره)، اترنفــت (Duksan(تــانول م
)، اتیل اســتات (شــیمی نــاب، ، انگلیسRomilکلروفرم (

ایران) و دي متیــل سولفوکســاید  ایران)، اتانول (نوترون،
)Sigma-Aldrichهــاي ، آلمان) و همچنین محیط کشت

ــار ( ــت آگ ــان)Merckنوترین ــر  ، آلم ــون (ول  Gibcoهینت
ـــوز بـــراث ( ـــان) ،Merck،اســـکاتلند)، الکت و نیـــز  آلم

گرم)، میکرو  30هاي بالنک استریل، آمیکاسین (دیسک
طــب  میکروگرم) ساخت شرکت پــادتن 30کلیندامایسین (

هــاي مــورد (ایران) مورد اســتفاده قــرار گرفــت. بــاکتري
 ,Micrococcus luteus PTCC 1110آزمــایش شــامل: 

Echerchia coli PTCC 1533, Staphylococus aureus   
  

PTCC1 112, Candida albicans PTCC5027,   
  

Psudomonas aeruginosa PTCC 1310, Bacillus   
  

cereus PTCC 1015, Staphylococus epidermidis   
  

PTCC 1114, Bacillus subtilis PTCC 1715, Proteus   
  

mirabilis ATCC7005, Listeria monocytoenes   
  

PTCC 1163,Salmonella typhi PTCC 1230 باشــند.می 
بیوتیک استاندارد مربوط بــه هــر هاي حاوي آنتیدیسک

   نشان داده شده است. 1میکروارگانیسم در جدول شماره 
  

  تهیه نمونه گیاهی و عصاره گیري
ــاه    از  1396در تابســتان ســال  M. parviflorumگی

  

آوري اطراف شهر مرند واقع در آذربایجان شــرقی جمــع
در هرباریوم دانشــکده  1202و نمونه هرباریومی با شماره 

 داروسازي تبریز نگهداري شد. اندام هــوایی گیــاه در دمــاي
 160کــردن، حــدود آزمایشگاه خشک و بعد از آســیاب 

گرم از گیاه توزین شد. آن گاه به ترتیــب و بــه صــورت 
ســاعت بــا  8جداگانه ابتدا توسط حالل اترنفت به مدت 

دستگاه سوکسله، ســپس بــر روي همــان گیــاه بــا حــالل 
چنــین در نهایــت تفالــه ساعت و هــم 8کلروفرم به مدت 

ساعت توسط  16همان گیاه توسط حالل متانول به مدت 
هــاي مورد عصاره گیري قــرار گرفــت. عصــارهسوکسله 

ــاي  ــل در دم ــانتی 45حاص ــه س ــتگاه درج ــراد در دس گ
  روتاري اواپراتور، خشک شدند.

  

  فراکسیونه کردن عصاره ها
عصــاره کلروفرمــی بــه روش کرومــاتوگرافی مــایع 

) فراکســیونه گردیــد. در ایــن روش VLC( تحــت خــالء
ــف شیشــه ــاع اي اســتوانهیــک قی ــه ارتف  5/5اي شــکل ب

متر مجهز به فیلتر از جنس سانتی 7متر و قطر دهانه سانتی
Sinteredglass طور متراکم با متر بهسانتی 5/4، تا ارتفاع

اي و دکنتور رابــط بــر روي سیلیکاژل پر شد. قیف شیشه
ارلن بوخنر متصل شده به پمپ خالء واقع گردید. یــک 

وي اي با قطــر معــادل قطــر دهانــه بــر رکاغذ صافی دایره
هاي تهیــه لیتر از محلولمیلی 250سیلیکاژل قرار گرفت. 

درصــد کلروفــرم  100و  80،  60،  40،  20،  10شــده از 
 ml200 یدر ابتــدا بــه آهســتگاســتات تهیــه شــد. در اتیل

عبور داده شــد. الزم بــه ذکــر  کاژلیلیمتانول خالص از س
از هرگونه خشک شــدن  VLCشروع  ياست که از ابتدا

کــه متــانول بــه . پــس از آني شــدریجلــوگ لکاژیلیاز ســ
را آغشته نمود پمپ خــالء  کاژلیلیصورت کامل توده س

محلــول  وســطت کاژلیلی. در ادامه ستون ســدیروشن گرد
 یاستات شستشو داده شد و سپس عصــاره کلروفرمــ لیات

 نیاز ا يکه مقدار یانتقال داده شد. هنگامستون  يبر رو
ماند پمپ خالء را  یاقب کاژلیلیسطح س يمحلول در باال

ــه ــوده و ب ــاموش نم ــول خ ــور محل ــال عب ــد 10دنب  درص
 بیـــترت، بـــهکاژلیلیاســـتات از ســـ لاتیـــ در کلروفـــرم
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) ml250درصــد ( 100و 80، 60، 40، 20 ،10 يهامحلول
عبــور داده  کاژلیلیاســتات از ســتون ســ لیکلروفرم در ات

 ذکر است که بعد از عبور هر محلــول انیشاهمچنین شدند. 
 يهاونیستون پمپ خالء موقتأ خاموش شده و فراکس از

 يطــور جداگانــه در دســتگاه روتــارشــده بــه يآورجمع
و  دیدرجه خشک گرد 45تر از  نییپا ياواپراتور در دما

  .شدند يدر بسته نگهدار يهاالیدر و نیپس از توز
روش بــه  ینمــودن عصــاره متــانول ونهیجهت فراکس

 ي. بــرافراکســیونه شــد )SPE(گیري با فاز جامــد عصاره
شد و  نیتوز یگرم از عصاره متانول 2کار ابتدا  نیانجام ا

حداقل مقدار ممکن از مخلوط آب و متانول با نسبت  در
 جینمونه، کارتر يریاز بارگ شی. پدیمخلوط گرد 10:90

ODS Sep-Pak 200متــانول و  تریلیلیم 200با  بیبه ترت 
 شــو و شســت مــورد آب دردرصد  10از متانول  تریلیلیم

 منتقــل ODS Sep-Pak روي بــر عصــاره سپس. گرفت قرار
، 60، 40، 20 ،10 يهــاآن توسط مخلوط يوشد و شستش

از  لیتــرمیلــی 200متانول در آب به میــزان  درصد  100و  80
 يهــاونیفراکســ یک و به کمــک خــالء انجــام شــد. هر

 ياوپراتــور در دمــا يشده در دستگاه روتــار يآورجمع
خشــک و ســپس  نییگــراد و فشــار پــایجــه ســانتدر 45

 يهــاونی. به منظور انحالل عصاره و فراکســدندش نیتوز
  .دیاستفاده گرد لیاستر يهاالیخشک از و

  
  هاي میکروب شناسیآزمایش

خشــک  يهاونیاز عصاره و فراکســ یمقدار مشخص
 تــوئیندرصــد  2حالل ( تریلیلیم 1و در  نیها توزعصاره

انجــام  يبــرا .دیــردفوکساید) حــل گمتیل سولدر دي 80
دیفوزیــون در آگــار ابتــدا از روش  یکروبــیم يهاتست

 )DIZگیري قطر هالــه عــدم رشــد (و اندازهپلیت) –(دیسک
 نیترشیب يداراکه  ییهاعصارهدرمورد  سپس .استفاده شد
ی بودنــد، حــداقل غلظــت باکتریســیدال کروبــیاثر ضد م

)Minimum Bactericidal Concentration, MBC( 
هــاي مــوثر بــا چنین عصاره. همقرار گرفت یمورد بررس

هاي کروماتوگرافی فراکسیونه شده و میــزان انواع روش

DIZ  وMBC ابتــدا  ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفــت.آن
روي هــر محــیط  دیفوزیون در آگــار، جهت انجام تست

هاي مورد نظــر، هاي حاوي نمونهدیسکعالوه بر  کشت
دیســک  عــدد ک بــراي حــالل و یــکعــدد دیســیــک 
قــرار داده ) هــم 1(جدول شــماره بیوتیک استاندارد آنتی

ـــپس  ـــد. س ـــده  60ش ـــه ش ـــول تهی ـــر از محل   میکرولیت
)mg/ml 200  ـــول در  )DMSOدر  TWEEN80 %2محل

بعد از بــه دســت  د.شروي دیسک ها اضافه  مرحله 2در 
مشاهده شد  ،آمدن نتایج مرحله اول آزمایشات میکروبی

کلروفرمی و متانولی هاي ثرات ضد میکروبی عصارهکه ا
تــر از عصــاره بــه مراتــب بــیش M. parviflorum هگیــا

 باشد و بنابراین جهت فراکســیونه کــردن فقــط ازمیاترنفتی 
این گیاه استفاده شد. ســري کلروفرمی و متانولی عصاره 

هاي بــه دوم بررسی اثرات ضد میکروبی براي فراکسیون
و  DIZو میــزان  شــدانجــام احــل بــاال مثل مر دست آمده

MBC ها نیز مشخص گردید.آن  
  

 هــايبــاکتري بــراي شده استفاده استاندارد هايدیسک :1شماره  جدول
  مختلف

  دیسک استاندارد  باکتري
Pseudomonas aeruginosa آمیکاسین  

Escherchia coli آمیکاسین  
Salmonella typhy آمیکاسین  
Bacillus subtilis ندامایسینکلی  

Staphylococcus aureus کلیندامایسین  
Staphylococcus epidermidis کلیندامایسین  

Listeria monocytogenes کلیندامایسین  
Proteus mirabilis آمیکاسین  

Micrococcus luteus کلیندامایسین  
Bacillus subtilis کلیندامایسین  

Candida albicans نیستاتین  

  
  )MBCل غلظت باکتریسیدال (تعیین حداق

 ي، برا Broth dilutionبا روش  MBC نییجهت تع
 یکروبیها که در مرحله  قبل اثــر ضــدماز عصاره یغلظت

تــا  ،دیانجام گرد یمتوال يسازقیداشتند، رق یقابل توجه
ــ ــاز عصــاره یحــداقل غلظت ــتن  نیهــا کــه باعــث از ب رف

 نینجام اا ي. برادیبه دست آ ،شودیها مسمیکروارگانیم
اســتفاده شــد. دو چاهــک بــه  ياخانــه 96 تیــتست از پل

 در نظر گرفته شد. کنتــرل یعنوان کنترل مثبت و کنترل منف
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تــوئین سولفوکساید، متیلکشت، دي طیمح يمثبت حاو
 يحــاو یمنفــ تــرلبــود. کن شیمورد آزمــا يو باکتر 80
بود. سپس  توئینکشت، دي متیل سولفوکساید و  طیمح

گــراد یدرجه ســانت 37 يساعت در دما 24 به مدت تیپل
انکوبه شد. در مرحله بعد، از هر چاهک نمونه برداشته و 

 یآگار کشت خطــ نتونیکشت جامد مولر ه طیمح يرو
 ســمیکروارگانیغلظت از عصاره کــه م نیترداده شد. کم

 کرویم یبه عنوان حداقل غلظت کشندگ رشد نکرده بود
ــا  ســمیارگان ــه شــ MBCی ــر کــدام از  د.در نظــر گرفت ه
  بار تکرار شدند.دو  شاتیآزما

  

  هاافتهی
دست آمــده از هاي بهنتایج حاصل از توزین عصاره

ــه روش  150 ــاه ب ــوایی خشــک گی ــدام ه ــودر ان گــرم پ
هاي اترنفت، کلروفرم و متانول بــه سوکسله توسط حالل

بــوده  گیــاه گــرم 100/گرم 30/15و  90/1، 33/1ترتیب 
هــاي کلروفرمــی و ردن عصــارهاست. نتایج فراکسیونه ک
تــرین میــزان آمده است. بیش 2متانولی در جدول شماره 

هاي متــانول عصاره به دست آمده به ترتیب توسط حالل
و کلروفرمی استخراج شد. در مطالعات پیشین، ترکیبات 

ها و ســایر ترکیبــات فنلــی از فالنوئیدي از دسته فالونون
ماننــد  M. parviflorumهاي مختلف گیاه عصاره بخش

 هــايچنین بررســیها گزارش شده است، همها و برگساقه
صورت یافته نشانگر حضور درصــد بــاالیی از ترکیبــات 

  .)45(باشدسزکوئی ترپنی در اسانس این گیاه می
  

 کلروفرمی عصاره کردن فراکسیونه از حاصل نتایج :2جدول شماره 
  M. parviflorum گیاه

  

  درصد100  درصد0  درصد60  درصد0  درصد20  درصد10  فراکسیون
  127,5  190,3  228,6  210,8  295,4  4/204  گرم)هاي عصاره کلروفرمی(میلیوزن فراکسیون
  48,1  67,2  146,5  489,6  99,8  984,8  گرم)هاي عصاره  متانولی (میلیوزن فراکسیون

  
 هــايبه منظور بررسی فعالیت ضد میکروبی عصــاره

هــاي تــام ابتدا عصاره و متانولی گیاهاترنفتی، کلروفرمی 
دیفوزیـــون در آگـــار و بـــا اســـتفاده از براســـاس روش 

 ) که قابل حل در حالل مــوردmg/ml200ترین رقتی (غلیظ

ــابی مــورد ا ) بــودDMSOدر  TWEEN80 %2نظــر ( رزی
ها در برابــر برخی از عصاره ايبرطبق نتایج قرار گرفت. 

که  ،ضد میکروبی مشاهده شدات ثرا هابرخی از باکتري
بــه  M.parviflorum گیــاهمتــانولی ها، عصاره در بین آن
 MBC  ،mg/ml 100متــر و میلــی DIZ  ،3/11ترتیب بــا 

متــر و میلــی DIZ  ،2/10و بــا  P.mirabilisبــاکتري علیه
MBC  ،mg/ml 100  ـــه بـــاکتري و  P.aeruginosaعلی

متــر و میلــی DIZ  ،6/16بــا  گیــاهکلروفرمی ایــن عصاره 
MBC  ،mg/ml 100 ــــه ــــا M.luteus بــــاکتري علی   ، ب

DIZ  ،6/14 ــــر و میلــــی ــــه  MBC  ،mg/ml 100مت علی
ــاکتري  ــا  S.epidermidisب ــی DIZ  ،6/11و ب ــر ومیل  مت

MBC  ،mg/ml 100  ـــاکتري ـــرا B.cereusعلیـــه ب  اتث
و  3(جدول شماره  ضدمیکروبی قابل توجهی نشان دادند

  .)5تا  1 شماره تصاویر
  

  
  

)، cی(شده توسط عصاره کلروفرم جادیا ياثر مهار: 1تصویر شماره 
  M. luteus هیعل اهیگ) Eو اترنفتی ( )Mمتانولی (
  

  
  

)، cی(شده توسط عصاره کلروفرم جادیا ياثر مهار :2تصویر شماره 
  S. epidermidis هیعل اهیگ) Eو اترنفتی ( )Mنولی (متا
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)، cی(شده توسط عصاره کلروفرم جادیا ياثر مهار :3تصویر شماره 
  B. Cereusهیعل اهیگ) Eو اترنفتی ( )Mمتانولی (
  

  
  

)، cی(عصاره کلروفرماثر مهاري ایجاد شده توسط  :4تصویر شماره 
  P. mirabilisگیاه علیه  ) Eو اترنفتی ( )Mمتانولی (

  

  
  

)، cی(عصاره کلروفرماثر مهاري ایجاد شده توسط  :5تصویر شماره 
  P. aeruginosa) گیاه علیه Eو اترنفتی ( )Mمتانولی (

 هـــايکـــه نتـــایج حاصـــل از عصـــارهجـــاییاز آن
  گیــاه بــه مراتــب قابــل توجــه ایــن  کلروفرمی و متــانولی

ن هاي حاصــل از ایــفراکسیون اثرات ضدمیکروبی بودند
نیــز  هایی کــه مــوثر بودنــدبر روي همان سویهدو عصاره 

 و تصاویر 7تا  4 شماره (جداول مورد مطالعه قرار گرفت
  ).8تا  6 شماره

هاي حاصل از عصاره کلروفرمــی در بین فراکسیون
درصد با قطــر هالــه  60)، فراکسیون 6و 4شماره  (جداول

 MBC  ،mg/ml 5/12 متــر و میــزانمیلــی2/18عدم رشد 
هــاي لیه میکروکوکوس لوتئــوس و در بــین فراکســیونع

ـــانولی (جـــداول ـــاره مت ـــماره حاصـــل از عص )، 7و5 ش
متر میلی 2/15درصد با قطر هاله عدم رشد  40فراکسیون 

 پروتئــوس میــرابیلیسعلیــه  MBC  ،mg/ml 25 و میزان
ترین اثرات ضد باکتریایی را در این مطالعه از خــود قوي

  اند.نشان داده
  

  
  

عصــاره  درصــد 60و  40 هــايونیفراکس ياثر مهار :6یر شماره تصو
  M. luteus هیعل اهیگ یکلروفرم

  
  M. parviflorumهاي کلروفرمی، اترنفتی و متانولی گیاه هاي عدم رشد حاصل از بررسی عصارهمیانگین قطر هاله :3جدول شماره 

  

  عصاره اترنفتی  DIZمیانگین   باکتري
  SD±(میلی متر)

  عصاره کلروفرمی  DIZ میانگین
 SD±(میلی متر)

  عصاره متانولی  DIZ میانگین
  SD±(میلی متر)

  دیسک استاندارد  DIZمیانگین 
  SD±(میلی متر)

Micrococcus luteus 5/0±3/11  3/0±6/16 5/0±3/10  1/0±29 

Staphylococcus epidermidis 3/0±5/11 3/0±6/14 ND 2/0±28  
Bacillus cereus 5/0±3/9 4/0±6/11 ND 1/0±29  

Proteus mirabilis ND* 5/0±3/7  2/0±3/11  1/0±25  
Psudomonas aeroginosa ND ND 2/0±2/10  1/0±28 

Staphylococcus aureus ND ND  ND  1/0±34 

Salmonella typhi ND ND  ND  1/0±34  
Listeria monocytogenes ND ND  ND  1/0±35 

E.coli ND ND  ND  1/0±31 

Bacillus subtilis ND ND  ND  1/0±35  
Candida albicans ND  ND  ND  1/0±32 

 

* ND =not detectable.قطر هاله عدم رشد نداشتند :  
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 متــر)هــاي عــدم رشــد (میلــیمیــانگین قطــر هالــه :4شــماره  جدول
  M. parviflorumکلروفرمی حاصل از هاي عصاره فراکسیون

  

  انحراف معیار ±(میلی متر) قطر هاله هاي عدم رشد  میانگین  

  فراکسیون  سویه  میکروبی
  درصد10

 فراکسیون
  درصد20

  فراکسیون
  درصد40

 راکسیونف
  درصد60

 فراکسیون
  درصد80

 فراکسیون
  درصد100

M. luteus 3/0±3/11 4/0± 3/10  3/0±2/17  3/0±2/18  5/0±4/9  3/0±2/11 
S. epidermidis  3/0±3/16  3/0±2/16  4/0±3/15  4/0±3/15  ND* 3/0±2/14  

B. cereus  4/0±2/12 3/0±2/13  3/0±1/14  5/0±2/11  ND ND 
  

* ND =not detectableطر هاله عدم رشد نداشتند.: ق  
  
 متــر)هــاي عــدم رشــد (میلــیمیــانگین قطــر هالــه :5شــماره  جــدول

  M. parviflorumمتانولی حاصل از هاي عصاره فراکسیون
 

  فراکسیون  سویه میکروبی
  درصد10

 فراکسیون
  درصد20

  فراکسیون
  درصد40

 فراکسیون
  درصد60

 فراکسیون
  درصد80

 فراکسیون
  درصد100

P. mirabilis 5/0±2/9  3/0±2/11  3/0±2/15  3/0±2/10  4/0±2/13  ND* 
P. aeroginosa ND  4/0±4/11  5/0±2/9  ND  ND  ND 

  

* ND =not detectable.قطر هاله عدم رشد نداشتند :  
  

حاصل از عصاره تــام کلروفرمــی و  MBCبررسی  :6شماره  جدول
  M. parviflorumهاي حاصل از فراکسیون

 

  M.luteus S. epidermidis B. cereus  نمونه
  100  100  100  عصاره تام کلروفرمی

  100  25  -   درصد 10فراکسیون 
  100  50  -   درصد 20فراکسیون 
  25  100  5/12  درصد 40فراکسیون 
  100  100  5/12  درصد 60فراکسیون 
  -   -   -   درصد 80فراکسیون 
  -   -   -   درصد 100فراکسیون 

  
هاي و فراکسیونعصاره تام متانولی  MBCبررسی  :7شماره  جدول

  M. parviflorumحاصل از گیاه 
  

 P. mirabilis P. aeroginosa  نمونه
  100  100  عصاره تام متانولی

  -   -   درصد 10فراکسیون 
  50  -   درصد 20فراکسیون 
  -   25  درصد 40فراکسیون 
  -   -   درصد 60فراکسیون 
  -   -   درصد 80فراکسیون 
  -   -   درصد 100فراکسیون 

  

  
  

 100، 80، 60، 40، 20، 10هاي اثر مهاري فراکسیون :7تصویر شماره 
در تصویر) عصــاره کلروفرمــی  6تا  1هاي ترتیب شماره(به درصد

  S. epidermidisعلیه 

 
  

عصــاره  درصــد 40و  20هــاي اثر مهاري فراکسیون:8تصویر شماره 
  P. mirabilisمتانولی علیه 

  

  بحث
جــر بــه هــا منبیوتیــکاستفاده طوالنی مدت از آنتی

هاي مقاوم به دارو و متعاقبا باعث به وجــود ظهور باکتري
 هايآمدن مشکالت بالینی قابل توجهی در درمان بیماري

عفونی شده است. کاربرد منابع طبیعی از قبیل گیاهــان و 
هــا، باکتریال آنها به منظور استفاده از خواص آنتیقارچ

 مورد عصارهعنوان مثال، در گذشته رایج بوده است، به از
 قابل ضدمیکروبیخواص  Daedaleopsis tricolorقارچ 

گیاهان دارویی امروزه  .)46(اي عنوان شده استمالحظه
 ضدمیکروبی جدید براي ترکیباتبه عنوان یک منبع مهم 
ایــن  ،مشخص شده است چرا که مورد توجه ویژه هستند

اثــرات ســمی بــا  مواد ضد میکروبی متنوعداراي گیاهان 
 ن،یدارچــ ل،یــزنجبی ماننــد . گیاهانباشندیا ناچیز میکم 

متابولیســم  طــیتواننــد مــی اهیســ رهیــسبز و ز رهیز ان،یزن
ثانویه ترکیبات بســیاري بــا ســاختمان مولکــولی پیچیــده 

تواننــد داراي خــواص ها مــیعضی از آنتولید کنند که ب
در بعضــی مــوارد  .)47(ضد میکروبی قابل توجهی باشــند

تهیه نانوذرات نقره به روش سنتز سبز توســط گیاهــان بــا 
 Allium paradoxumمیکروبی مانند عصاره خاصیت آنتی

در این مطالعه، اثرات ضد میکروبــی  .)48(گیردانجام می
 Marrubium parviflorumهــاي گیــاه ها و فراکسیونعصاره

هــاي در بررســی عصــاره مورد بررسی قرار گرفته اســت.
، عصاره اترنفت برخالف M.parviflorumمختلف گیاه 

هــا ها فعالیت قابل توجهی در برابر میکــروبسایر عصاره
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 پژوهشـی
 

 دهــدمــی) نشان 3 شماره عه (جدولمطال جینتانشان نداد. 
 مورد هايبرخی باکتريعلیه  اهیگ ی اینکه عصاره متانول

 ياثر مهار نیترشیها بآن نیدر ب مطالعه موثر بوده است و
 P.aeroginosaو  P.mirabilis یگرم منف يهايباکتر يبر رو

در برابــر  ایــن دو بــاکتريرشــد  نیچنــهــممشاهده شــد. 
مهــار  یانــدک زانیــبــه م یکلروفرم و یاترنفت يهاعصاره

  است.شده 
 هیــعل نیــز M. parviflorum اهیگ یعصاره کلروفرم

اثــر  مطالعــه نیــشــده در ا مطالعــهگــرم مثبــت  يهاسویه
 يبر رو هاآن نیکه در ب ،از خود نشان داده است يمهار

 B. cereusو  S. epidermidis  ،M. luteus يهايباکتر
  .)3 شماره (جدول کرده است ادجیرا ا ياثر مهار نیترشیب

ــه عــدم رشــد   )4شــماره  (جــدولمیــانگین قطــر هال
متــر) و میلــی 2/17±3/0درصد ( 40حاصل از فراکسیون 

متر) عصــاره کلروفرمــی ایــن میلی 2/18±3/0درصد ( 60
، بیش از نصف قطر هاله M. luteusگیاه در برابر باکتري 

رد توســط دیســک اســتاندا )3 جدول شــمارهایجاد شده (
چنین میانگین قطــر هالــه باشد. هممتر) میمیلی 1/0±29(

 40تا  10حاصل از فراکسیون  )4 (جدول شمارهعدم رشد 
 3/16و  3/15بــین  S.epidermidis ياکتردرصد علیــه بــ

 جــدول( MBCدست آمد. در ارتباط با میزان متر بهمیلی
 يهاونیفراکس يبرا ییایاثر ضد باکتر نیبهتر)، 6 شماره

 mg/ml 5/12 معــادل MBC بــا درصــد 60 و 40 یوفرمــکلر
 درصد 20و  10ي هاونیفراکس ، M. luteus يباکتر هیعل
 هیــعل mg/ml 50و  mg/ml 25 يهــاMBCبــا  بترتیــ به

 MBCبا  درصد 40 ونیو فراکس S.epidermidis يباکتر
mg/ml 25 يباکتر هیعل B. cereus .نیبنابرا مشاهده شد 

M. luteus 60و  40 يهــایکلروفرمــ ونیاکسنسبت به فر 
ـــ تیحساســـدرصـــد  ـــرشیب ـــاکتر يت ـــايدارد و ب  يه

S.epidermnidis  وB.cereus ــن ــه زی ــترتب ــه  نســبت بی ب
ــ يهــاونیفراکســ  تیحساســدرصــد  40و  10 یکلروفرم

 S.epidermidis ،M.luteus يهايباکتر دارند. يترشیب

در برابر عصاره تام  MBC ، mg/mL100با  B. cereus و
بــا در نظــر گــرفتن نتــایج مقاوم ترند. در کــل  یروفرمکل

 يهــاونیفراکســ MBC میانگین قطــر هالــه عــدم رشــد و
و  20، 10 يهــاونی، فراکســیحاصل از عصاره کلروفرمــ

ي نســبت بــه بــارزتر یکروبــیاثــر ضــد مدرصد  60و  40
مــواد  ظیتغلــکنــد مشخص مینشان دادند که عصاره تام 

  باشد.یها مونیراکسف نیها در ايباکتر هیموثر عل
 3/11عصاره متانولی این گیاه با قطر هاله عدم رشــد 

تــرین اثــر بــیش MBC  ،mg/ml 100متــر و میــزان میلــی
کرده  ایجادP. Mirabilis ضدباکتریایی را علیه باکتري 

هاي حاصل از ). در بین فراکسیون3 شمارهاست (جدول 
بــا درصــد  40)، فراکســیون 5 شــماره این عصاره (جدول

ــه عــدم رشــد  ــزانمیلــی2/15قطــر هال ــر و می   ،  MBC مت
mg/ml 25 ــدول ــماره (ج ــوي7 ش ــرین اثــر ضــد )، ق ت

ــین فراکســیون ــایی را در ب هــاي مختلــف عصــاره باکتری
همچنــین، عصــاره متــانولی ایــن  متانولی نشان داده است.

، MBCمتر و میزان میلی 2/10 گیاه با قطر هاله عدم رشد
mg/ml 100 ریایی علیهاثر ضد باکت P.aeroginosa ایجاد 

هاي حاصل از این عصاره، کرده است. در بین فراکسیون
متر میلی 4/11درصد با قطر هاله عدم رشد  20فراکسیون 

، توانسته اثر ضــد باکتریــایی MBC  ،mg/ml 50و میزان 
دهــد. بنــابراین، نشــان مــیP. aeroginosa علیه بــاکتري 

،عصــاره متــانولی گیــاه طبق نتایج حاصــل از ایــن مطالعه
M.parviflorum هاي گرم منفیروي باکتري P.mirabilis 

  اثر ضدمیکروبی نشان داده است.P.aeruginosaو 
و  هاي کلروفرمیسنجش اثرات ضد باکتریایی عصاره

هاي نشان داد که باکتري M. parviflorumمتانولی گیاه 
M.luteus ،S. epidermidis ،B. cereus ،P. mirabilis 

هــا هاي بــاالتري از عصــارهدر غلظت P. aeroginosaو 
شوند، اما به دلیل تغلــیظ مــواد مــؤثر موجــود در مهار می

ها حساســیت هاي کلروفرمی و متانولی باکتريفراکسیون
با در در کل ها نشان دادند. تري در مقابل فراکسیونبیش

هــاي قطــر هالــه نظر گرفتن تمام نتایج مربوط به میــانگین
ترین اثــر حاصل در این مطالعه، بیش MBC ودم رشد ع

هاي گرم مثبت، ضدمیکروبی این گیاه مربوط به باکتري
درصد  60و  40 يهاونیفراکسمیکروکوکوس لوتئوس (
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 استافیلوکوك اپیدرمیــدیسی) و حاصل از عصاره کلروفرم
 ی)حاصل ازعصاره کلروفرمــدرصد  20و 10يهاونیفراکس(
 تــربــیش ثر ضدمیکروبی گیاه موردنظر مــاا د. بنابراینباشیم

باشد کــه بــا توجــه بــه هاي گرم مثبت میبر روي باکتري
هــاي گــرم مثبــت نســبت بــه ي نفوذپــذیر بــاکتريدیواره

  .)49(هاي گرم منفی، این یافته قابل توجیه استباکتري
 هاي گرم منفی، وجود یک غشاي خــارجیدر باکتري

ها و لیپــوپلی ســاکاریدها بــا خاصــیت حاوي لیپوپروتئین
هــاي پذیري انتخابی ماننــد ســدي از عبــور مولکــولنفوذ

 از عوامل مهــم درو  کندبزرگ و آب گریز ممانعت می
ها نسبت به ترکیبات ضدمیکروبی محســوب مقاومت آن

 تواننــدبا مطالعه روي ترکیبات احتمالی کــه می .)50(شودمی
ه ترکیبــات تــوان بــ، میضدمیکروبی باشندول اثرات ئمس

هــا حضــور آنکــه  اشاره کردفالونوئیدي، فنلی و ترپنی 
 اثــراتو نیــز  Marrubiumهاي مختلف جــنس در گونه

  .به اثبات رسیده استقبال ها آن یکروبیضدم
ــط  ــده توس ــام ش ــات انج ــق مطالع و  Bouterfasطب

بــین  .vulgare M قطــر هالــه عــدم رشــد گیــاههمکاران، 
الباً بیش تر از اثرات مواد متر است که غمیلی 3/34 -5/7

ــد بــاکتري اســتاندارد (کلرامفنیکــل، جنتامایســین،  ض
پــنم) آزترونــام، نالیدکســیک اســید، ســفتازیدیم و ایمــی

 100تــا  25بین  چنین حداقل غلظت مهارکنندهاست. هم
ــده مهــار لیتــر اســت کــه نشــانمیکروگــرم بــر میلــی دهن

یی باشــد. غربــالگري فیتوشــیمیاضــدباکتریایی قــوي مــی
ــولحضــور فــالوان هــاي اســتخراج شــده در هــا و فالوان

برگ این گیاه را نشان داد، که ممکــن  حاصل از عصاره
  .)36(باشند است مسئول این فعالیت ضد میکروبی

حداقل غلظــت مهــاري عصــاره در مطالعه اي دیگر 
 ml/mg 25-25/3 محـــــدوده در .deserti M متـــــانولی

ــد ــزارش ش ــاس نتــایج، گ ــه B.subtilis. براس ــوان ب عن
ترین ســویه در برابــر عصــاره متــانول یافــت شــد. حساس

 M.luteus ،S.mutansعصاره داراي فعالیت کمی در رشــد 
هــاي بــاال ظــتاســت کــه فقــط در غل S.epidermidis و
)MIC 25 33(لیتر) مهار شدندگرم در میلیمیلی(.  

و  Radojevićهـــاي انجـــام شـــده توســـط بررســـی
ترین فعالیت ضــدباکتریایی همکارانش نشان داد که بیش

مربوط به عصاره متانولی، عصاره  M. peregrinumگیاه 
. )42(باشــداستاتی و سپس عصاره اســتونی گیــاه مــیاتیل

بوده  S. aureus ،P.aeruginosaها ترین باکتريحساس
  ترین حساســیت مربــوط بــه عصــاره اتیــل اســتاتی و بیش

،  MIC بــــا B.subtilisگیــــاه مــــذکور روي بــــاکتري 
mg/ml0781/0 باشد. بهترین اثر ضدقارچی را عصاره می

،  MICو بــا  Aspergillus niger متانولی این گیــاه روي
mg/ml625/0 34(نشان داده است(.  

ــاس ــه براس ــام مطالع ــده انج ــط ش ــانی توس  و گلمک
 ســنجش ،)ایــران(شمالی خراسان استان در )11(همکاران

 M.duabense Murata عصــاره گیــاه باکتریایی اثرات ضد
 گــرم Clostridium perfringens تنهــا که دهدمی نشان
 تــأثیر تحــت بــاالتري به وسیله غلظت هوازيبی و مثبت
 S.aureus ، Salmonella که حالی در است، گرفته قرار

pullorum و E.coli ندارند توجهی قابل رشد رمها هیچ. 
 ترکیبــات باالي محتواي این موضوع با که رودمی گمان

 نویســندگان .باشــد همــراه) درصــد 33/ 02(داراکســیژن
M.duabense هــايباکتري برابر در دارویی گیاه عنوانبه را 

 از متعــددي محققان چنینهم .کنندمی هوازي پیشنهادبی
ترکیبات اصــلی  عنوانبه هاترپنمونو ترپن و سس کوئی

 گــزارش هســتند فنــولی خاصــیت داراي اسانس گیاه که
 فعالیــت کنیم فرض که است منطقی بنابراین )27،28(اندکرده

 ترکیبــات فراوانی این به است ممکن هاآن ضدمیکروبی
  .)11(باشد مربوط

ــایی قــوي در مطالعــه مــا، ــرات ضــد باکتری تــرین اث
ــوط ــیون  مرب ــه فراکس ــاره کلروف 60ب ــد عص ــی درص   رم

بــود کــه  Micrococcus Luteusعلیــه میکروارگانیســم 
ــیش ــرین ب ــیDIZ )2/18ت ــر)میل ــرین کــم و مت ،  MBCت

mg/ml 5/12 .را نشان داد  
هــاي گیــاهی بــه دســت طور کلی، در بین عصــارهبه

هــاي کلروفرمــی و ، عصــارهM. parviflorum آمــده از
متانولی این گیاه اثرات ضــدمیکروبی بــارزتري از خــود 
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هــاي ن دادند. بررسی فعالیت ضدمیکروبی فراکسیوننشا
حاصل از عصاره کلروفرمی و متانولی گیاه فوق در برابر 

نشــان دهنــده تغلــیظ  هاي مــورد مطالعــهبرخی از باکتري
هــاي بــه ترکیبات ضــدمیکروبی در برخــی از فراکســیون

 هــايفراکسیون در DIZو MBC باشد. مقادیردست آمده می
دهنــده ه کلروفرمی و متانولی نشــانبدست آمده از عصار

هــاي گــرم مثبــت نســبت بــه تــر بــاکتريحساســیت بــیش

 که احتماالً مربوط به تفاوت باشدهاي گرم منفی میباکتري
ترین میکروارگانیســم ها است. حســاسدیواره سلولی آن

Micrococcus Luteus ترین بود که بیشDIZ تــرینکــم و 
MBC رســد اثــرات به نظر مــیطور کلی، را نشان داد. به

هــاي ها و فراکسیونضدمیکروبی مشاهده شده از عصاره
ذکر شده مربوط به ترکیبــات دي ترپنــی و فالونوئیــدي 

  هاي به دست آمده از این گیاه باشند.موجود در عصاره
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