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  دهيچک
 . هـستند ي دستگاه تنفـس ي بخش فوقانيزا عوامل عفونتاز جمله وژنز يلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوکوس پ    ي استاف يها يباکتر :نه و هدف  يزم

ـ  لوکوکيهمراه عفونت با استاف و مخلوط بهه يصورت عفونت ثانو  به معموال وژنزياسترپتوکوکوس پ  ـ از اگـردد،   يها ظاهر م  يکروبياثـر ضـدم  رو  ني
  . قرار گرفتي مورد بررسبا هموژنز يلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوکوس پي استافيالواند بر دو باکتر

 يبـا دسـتگاه کرومـاتوگراف   )  حقيقـي الواند (L.angustifoliaاه ي گيها ها و گل بات موجود در اسانس برگين پژوهش ترک ي در ا  :يروش بررس 
 يهـا  ي بـاکتر ي برگ و گل بر روي و آبي عصاره الکليکروبيز قرار گرفت و سپس اثرات ضد م    يمورد آنال ) GC/Ms (يف سنج جرم  ي با ط  يگاز

ع مـورد  يط مـا ي در محـ يا ها ابتدا به روش رقـت لولـه    عصارهيت ضدباکتريخاص.  شديبررسوژنز يوکوکوس اورئوس و استرپتوکوکوس پ  لياستاف
ن يـي ها تع  مختلف عصارهيها با استفاده از درصد غلظت) MBC(و حداقل غلظت کشنده ) MIC( قرار گرفت و حداقل غلظت مهارکننده    يبررس
  .  مهارکننده انجام گرفتيها غلظتوژن با يفيسک ديسپس د. شد

 با هم ييها بات تفاوتي از لحاظ درصد ترکيکسانند وليبات ي از نظر نوع ترکيقياه الواند حقين مقاله اسانس گل و برگ گي ايها افتهي طبق :ها افتهي
ـ ترت بات موجود در اسانس گـل و بـرگ الوانـد بـه     يترين ترک  مهم. دارند   و برنئـول  ) ۱/۲۰-۱/۱۷(نئول يو سـ ) ۲/۳۵-۸/۳۶(نـالول  يب عبـارت از ل ي

ـ ي م۲۰ برابـر  MBCگرم و  يلي م۱۵لوکوکوس اورئوس ياستاف برگ و گل الواند بر ي و آب  ي الکل ي   عصاره MIC.  بود )۸/۷-۲/۷( در . گـرم بـود   يل
 ي  عـصاره ي براMBC در واقع ؛ متفاوت بودي و آبي الکلي  عصارهMBC يگرم ول  يلي م ۲۰ برابر   MICز  ينوژنز  ياسترپتوکوکوس پ  يمورد باکتر 

  . گرم بود يلي م۲۵ ي آبي گرم و عصاره يلي م۲۰ يالکل
ـ ي اثر ضد مي دارايقي برگ الواند حقي الکلي ج نشان داد که عصاره   ي نتا :يريجه گ ينت لوکوکوس اورئـوس و  ياسـتاف  يهـا  ي بـاکتر ي بـر رو يکروب

  . زم مطرح گردديکروارگانين دو مي از اي ناشيها ال در درمان عفونتيباکتر ي آنتي عنوان فرآورده تواند به يباشد و م يموژنز ياسترپتوکوکوس پ
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  مقدمه
درمـان  ن راه  يتـر   مهم يياهان دارو يدر گذشته استفاده از گ         

اما با پيشرفت توليد داروهـاي  . شد يها محسوب م يمارياکثر ب 
. )۱و۲ (ثرات مضر اين داروها ظاهر شدند تدريج ا، به ييشيميا

ي بــه زاي متعــدد هــاي بيمــاري   بــاكتري۱۹۵۰ ي از دهــه
 مقاومت همچنان در ها مقاومت نشان دادند كه اين      بيوتيك آنتي

جهـت  ي يان داروگياه يمطالعه بر رولذا . حال گسترش است 
 قوتها  وتيكبي  داروهاي شيميايي و آنتيي برايگزين جايافتني

 Lavandulaمورد مطالعه   يكي از اين گياهان     . )۳و۴ (گرفت
 منـاطق   ي بـوم  ، بـوده  Labiataeالواندها از خانواده    . باشد يم

ـ  ي است کـه دارا    ي جنس Lavandula. ستا يا ترانهيمد ش ي ب
 آن يهـــا ن گونــه يتـــر مهــم . )۵( باشـــد ي گونــه مــ  ۳۰ از

L.Angustifolia) L.Officinalis (ــ ــد حقي ــيا الوان   ويق
L.Stoechas يهـا  باشـد کـه بـه جنبـه        يا اسطوخودوس م  ي 

اسانس الواند  .)۶و ۷(  شده استياريها اشارات بس  آنيدرمان
 ،هاسـت  ي از بـاکتر   يعيف وس ي ط ي برا ي قدرت کشندگ  يدارا
 آن يکروبي ضـدم که در اکثر مطالعات انجام شـده اثـر      يطور به

 ه اسـت  تحقيقات نشان داد  . )۸-۱۲(کامال مشخص شده است     
آن  هـاي  نسبت به ساير بخـش    گياه  ن  ياهاي هوايي    كه قسمت 

هاي خاصي   ترپن دي. )۱۳و۱۴ (تري دارد  اثر ضدميكروبي قوي  
شود  يگفته م نعناع جدا شده است كه ي  گياهان تيرهي از ريشه

هاي مـشابه   هاست و تركيب مسوول خاصيت ضد ميكروبي آن    
 قـات ي از تحقيبرخـ . انـد  هاي الواند جدا نمـوده     آن را از برگ   

 نعناع است كـه  ي   از گياهان تيره   دهايفالنوئحاكي از استخراج    
مشخص شـده اسـت      .)۱۵ (دارندوي  خاصيت ضدميكروبي ق  

ـ    که   ـ گدر  بـات موجـود     ي ترک يبه طـور کل   يقـ ياه الوانـد حق   ي
 مختلـف   ي از اسـترها    درصد ۳۳ها و     از انواع الکل    درصد ۵۹

تـرپن،   يد تـوان از  يمان ين م ي که در ا    ) ۱۷ (ل شده است  يتشک
ــل ــا الک ــويه ــ، فالنوئي حلق ــل  ي ــي مث ــيدهاي آل  دها و اس
 ي  مطالعـه . )۱۶(نـام بـرد      نيپوند، کامفور و سـا    ياس کيکارنوز

نـسبت بـه    الوانـد    بـرگ    ي الکل ي   نشان داد که عصاره    يگريد

 يهـا  ي بـاکتر ي و بـر رو )۱۸(  آن موثرتر اسـت  ي آب ي  عصاره
ــز ــديادي ــتاف  مانن ــوسياس ــالمونال تلوکوکوس اورئ ــي، س ، يف

ــوزايســودوموناس ائروج ــوانزا، باســيهموف ،ن لوس يلــوس انفل
  دارد يکروبي اثـر ضـدم    ي خوب  به  استرپتوکوکوس وس  يليسوبت

  دارد ياکليشي اشر ي باکتر ين اثر را بر رو    يکمتر يلو ،)۸و۱۱(
 گرم مثبت در   يها يتوان گفت باکتر   ي م يطور کل   به .)۱۱و۱۹(

ـ  گ يهـا   بـه اسـانس    ي گـرم منفـ    يهـا  يسه با بـاکتر   يمقا  ياهي
 ي د موجـود در غـشا  يسـاکار  ي پلـ يها را رشته ي ز ؛ترند حساس

ـ دل  بـه  يم منفـ   گر ياه ي باکتر يخارج ـ  ه لي ک بـودن   يليدروفي
ـ  هيها اسانس ي برايعنوان سد  به کننـد   يک عمـل مـ  يليدروفي
ـ نکه ب ي ا ليدل به .)۱۹( ـ  موجـود در گ    ي  ن مـاده  يشتري  الوانـد   اهي

 از جملـه    يکيولـوژ ي اکثـر خـواص ب     ،باشد ينالول م ي ل ،يقيحق
در    ،)۷( دهنـد  ينالول نسبت م  ي آن را به ل    يکروبيخواص ضدم 

 آن يکروبيص ضـدم خـوا ات، گزارشـ  از يبرخطبق   که   يحال
اه ين گيگر ايبات ديو ترک) ۲۰( باشد ينالول مربوط ميکمتر به ل

طـور   بـه ). ۲۱( الواند باشـند  اه  يگ يکروبينند عامل ضدم  توا يم
ــ ــيکل ــدم   ي م ــر ض ــت اث ــوان گف ــ گيکروبيت ــد در ي اه الوان

 ،کـسان نبـوده  ي انجام شده   ي که در مناطق مختلف    ييها پژوهش
تحقيقـات متعـددي     .)۲۱(  دارد يستگ آن ب  يشي رو ي  به منطقه 

 بر روي اثر ضدميكروبي اين گياه تاكنون انجـام گرفتـه امـا از           
هاي خاصي متمركـز     كه اين مطالعات عمدتاً بر باكتري      آنجايي

اي  هـاي مقايـسه    ها جهت بررسي   توان از آن    لذا نمي  ؛باشد نمي
ـ در ا   تا ن امر سبب شد   يهم. استفاده كرد  تفـاوت   ن پـژوهش  ي

 ي بـوم يقـ ياه الوانـد حق  ي گ يها ها و برگ    گل اسانسبات  يترک
ـ ي الکلـ يهـا   عـصاره يکروبي اثرات ضـدم   و رانيا ـ  اي و آب ن ي

ـ  و ارزمطالعهمورد  ها   قسمت ـ رار گ قـ يابي  کـه  يياز آنجـا . ردي
وژنز يلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوکوس پي استافيها يباکتر

 ياه تنفـس   دسـتگ  ي بخـش فوقـان    يزا عوامل عفونـت    جمله از
صـورت عفونـت      بـه   معمـوال  وژنزياسترپتوکوکوس پ هستند و   

هـا ظـاهر     لوکوکيهمراه عفونـت بـا اسـتاف       ه و مخلوط به   يثانو
 ي الوانـد بـر دو بـاکتر       يکروبي لذا اثـر ضـدم     ؛)۲۲ (گردند يم
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وژنز مــورد يــلوکوکوس اورئــوس و اســترپتوکوکوس پياســتاف
  . قرار گرفتيبررس

  
   بررسيروش
 يکروبيضـدم خواص  يجهت بررس  :ها ونه نم يآور جمع     

ـ هـا در ابتـدا گ      يباکتر يبر رو حقيقي  اه الواند   ي گ ي  عصاره اه ي
پـس از    و    شـد  يآور جمعن  ي شهر قزو  يها از پارک  مورد نظر 

 يا ام نور نمونه  ي دانشگاه پ  يشناس ستي توسط گروه ز   ييشناسا
ــار ــد هرب ــوم آزماياز آن در واح ــشگاه سي ــک گيستماتي  ياهي

ـ  ضبط گرد  L۲۳شماره  دانشگاه به     يهـا   سرشـاخه  سـپس  .دي
ـ دار گ  برگ  درهـا جداگانـه       آن يهـا   و گـل   يقـ ياه الوانـد حق   ي
طـور کامـل     و بهيدار ک و خشک نگهيدر محل تار   شگاهيآزما

ـ  ابي و آسـ   يسـاز  پس از جدا  . خشک شدند  هـا و    ردن بـرگ  ک
و اسـتخراج    يريگ  عصاره يها برا  ، نمونه طور جداگانه  ها به  گل

  .  شدنديساز آمادهاسانس 
 ي  ها بـه دو روش عـصاره        از نمونه  يريگ عصاره :يريگ عصاره

 گرم از پودر برگ  ۵/۱۲منظور   نيبد.  انجام گرفت  ي و آب  يالکل
ـ ي م ۱۲۵اه به   يگ ـ  گـرم ن ۵/۱۲تـر آب مقطـر و      يل يل  ۱۲۵ز بـه  ي
ن يا. دي گرد طور جداگانه اضافه    درصد به  ۵/۹۹تر اتانول   يل يليم

 شد و سپس هر دو مخلوط به روش         ز انجام يها ن   گل يکار برا 
Maceration) ـ  اي شدند برا يريگ عصاره) ساندنيخ ن کـار  ي

 سـاعت   ۱۸مـدت    ه شده بـه   ي ته يها  مخلوط ي حاو يها ظرف
 يساندن به خوبي عمل خ دستگاه چرخاننده قرار گرفت تايرو

ـ  تقط هـا درون دسـتگاه     سپس مخلوط . رديانجام گ  ختـه و   ير ر ي
خچـال  ين اسـتفاده در      تـا زمـا    هـا  عـصاره . ه شد يها ته  عصاره

  .  شدنديدار نگه
ر بـا   يـ جهت استخراج اسانس از روش تقط      :استخراج اسانس 

م يهـا توسـط سـولفات سـد        آب استفاده شـد سـپس اسـانس       
  . شدندييزدا رطوبت

 داراي GCدستگاه  از   : مورد استفاده  يها مشخصات دستگاه 
 DB-5 مجهز به سـتون   Buck Scientisگاز کروماتوگراف

ـ متر که ضخامت ال يليم ۲۵/۰ متر و قطر   ۳۰ول  به ط   فـاز  ي هي
ـ ر برنامـه . د، اسـتفاده شـد  وب کرومتر ي م ۲۵/۰ساکن در آن      يزي

با سرعت بود که گراد  ي سانتي درجه ۲۱۰تا  ۶۰ ستون يحرارت
گـراد   ي سانت ي   درجه ۲۱۰به  افته تا   يش  يقه افزا ي درجه در دق   ۳
. گراد بـود  يسانت ي  درجه۳۰۰ق ير تزي   محفظه يدما. ديرس يم

 از نـوع    GCمورد اسـتفاده در دسـتگاه       ) Detector(دتکتور  
FID   م شـد يگراد تنظـ  ي سانتي  درجه۲۷۰ يدماروي  بوده و. 

 کـه فـشار آن بـه        عنوان گاز حامل استفاده شد     وم به ياز گاز هل  
  . بودم شدهيمتر مربع تنظ يبر سانتلوگرم ي ک۳ستون برابر 

 متصل  ۳۴۰۰ان  يوگراف وار از گاز گرومات   :GC/Msدستگاه  
 که ستون آن   استفاده شد  يوني از نوع تله     يف سنج جرم  يبه ط 

DB-5    ـ ي م۲۵/۰ متـر و قطـر   ۳۰ به طول متـر و ضـخامت    يل
ـ ر برنامـه . کرومتـر بـود  ي م ۲۵/۰اکن در آن     فـاز سـ    ي  هيال  يزي

ـ ه به برنامـه ر  ين شب  ستو يحرارت  GCسـتگاه   سـتون در د يزي
گاز . گراد بود  ي سانت ي  جهدر ۲۸۰ ستون   يي نها ي، فقط دما  بود

ه در طول يثانمتر بر  ي سانت۵/۳۱ که با سرعت     وم بود يحامل هل 
،  بـود  ۱۰۰۰ برابـر بـا      Resolution. کـرد  مـي ستون حرکت   

 تا ۳۵ از ي جرمي  هي الکترون ولت و ناح    ۷۰ون  يزاسيوني يانرژ
  . بود۴۵۰
 استفاده شده در يها هيسو :ط کشتيمحباكتريايي و  يها هيسو

ـ  کـه از آزما     بودنـد  يکـ يني کل يها هي سو ،طرحن  يا  يهـا  شگاهي
 شـامل دو   شـده و ين جداسـاز ي در شهر قـزو ي طب يصيتشخ

از جـنس اول     . بـود  لوکوکوس و استرپتوکوکوس  يتافجنس اس 
کوس لوکوکوس اورئــوس و از جــنس دوم اســترپتوکوياســتاف

 مـصرف  يهـا  ط کـشت يمحـ  . قرار گرفت  يوژنز مورد بررس  يپ
  و )NA(ن آگـار    ي نـوتر  ارت بودند از   عب پژوهشن  يشده در ا  

نتون براث که از شـرکت  يو مولر ه  ) MHA(نتون آگار   يمولره
Merckشدنديداري خر .  
و ) MIC(ن حداقل غلظت مهار کننده از رشـد         ييتست تع 

ن يـي جهت انجـام تـست تع   :)MBC(حداقل غلظت کشنده   
ــ ابتــدا باMICا يــحــداقل غلظــت مهــار کننــده از رشــد  د ي
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از . دگـرد  هيد ته م مک فارلن  ي مطابق با ن   يروبکيون م يسوسپانس
 يهـا   درون لولـه   يش مقـدار  ي مـورد آزمـا    يها هيرو از سو   نيا

 ۴ تـا  ۲خته شد که پـس از  ينتون براث ريط مولر ه ي مح يحاو
زدن،  گراد و بعد از هم ي سانتي  درجه ۳۷ يساعت رشد در دما   

ـ    يون تا رسـ   يسوسپانس در . ق شـد  يـ م مـک فارلنـد رق     يدن بـه ن
 ۱ها مقـدار      آن ي   لوله انتخاب شد که به همه      ۱۰ بعد   ي مرحله

سـپس  . نتون براث افـزوده شـد     يط کشت مولر ه   يتر مح يل يليم
، ۳۰،  ۲۵،  ۲۰،  ۱۵،  ۱۰،  ۵،  ۵/۲،  ۲۵/۱،  ۷۵/۰ر  يب مقـاد  يترت به

.  افزوده شـد ۱۰ ي  تا لوله۱ ي ها از لوله   گرم از عصاره   يليم ۴۰
 يکروبيون ميسوسپانستر از يل يلي م۱زان ي آخر به مي در مرحله 

 بـه   ،ها افـزوده   م مک فارلند را به تمام لوله      يبرابر با استاندارد ن   
 در  يگـراد نگهـدار    ي سـانت  ي   درجـه  ۳۷ سـاعت در     ۲۴مدت  

ـ  تأ يبرا. باشد ي م MICانگر  ي شفاف، ب  ي  ن لوله يت اول ينها د يي
 MICبعد و خود لولـه       ما ي  ک لوله ي ماقبل و    ي  ک لوله يز،  ين

 کـشت شـدند تـا    NA کـشت جداگانـه    طيهر سه در سه مح    
الزم . دي مورد نظر حاصل آ    MIC ي  نان از عدم رشد لوله    ياطم
 و ي شـاهد منفـ  ،۱ ي ش لولـه ي است کـه در آزمـا    ياد آور يبه  

 يهـا  هي سـو يش بـرا ين آزمـا يا.  شاهد مثبت است   ،۱۰ ي  لوله
 و يقي برگ و گل الواند حقي الکلي   هم با عصاره   ييها يباکتر

  . رفتي انجام پذيقي برگ و گل الواند حقي آبي هم با عصاره
افتن يـ جهـت  : )Disk Diffusion(وژن يفيسک ديتست د

وژن انجـام   يفيسک د يها، عمل د    عصاره يکروبيزان اثر ضدم  يم
ـ يون م ين تست ابتدا از سوسپانـس     ي انجام ا  يبرا. گرفت  يکروب
ـ  پل يم مک فارلند بر رو    ي معادل ن  ي  هيهر سو   ي حـاو  يهـا  تي

.  انجام گرفـت   ين آگار با سوآپ کشت چمن     نتويط مولر ه  يمح
هـا    آن يهـا بـر رو      آغشته به عصاره   ي کاغذ يها سکيسپس د 

ـ هـا، از د    سکين د ي ا ي  هيجهت ته . قرار داده شدند    يهـا  سکي
 . استفاده شـد   ،ه شده بودند  يتن طب ته  بالنک که از شرکت پاد    

 معادل بـا غلظـت      ي  تر از عصاره  يکرولي م ۱۰ن صورت که    يبد

MIC  ـ  د ي بر رو  ي هر باکتر . ختـه شـد   ي بالنـک ر   يهـا  سکي
 وارد همـراه حـالل   ها بـه  دست آمده از عصاره    ه ب MICر  يمقاد

ـ مت يعنـوان حـالل هـم از د     بـه . ها شد  سکيد د يسولفوکـسا  لي
)DMSO ( قـه  ي دق۶۰ تـا  ۳۰مـدت    ها بـه   سکيد. استفاده شد

 ي   درجـه  ۳۷ يش درون انکوباتور بـا دمـا      ي د يک پتر يدرون  
ـ  تا حالل اسـتفاده شـده تبخ       تندگراد قرار گرف   يسانت . ر گـردد  ي

ن از  يهـا بـا فاصـله معـ        ه شده از عصاره   ي ته يها سکيسپس د 
ـ پل.  آگار قـرار داده شـد      يت رو ي پل ي   لبه گر و از  يکدي هـا   تي

گـراد قـرار     ي سانت ي   درجه ۳۷ ساعت در انکوباتور     ۲۴مدت   به
ل شـده   ي تـشک  يها ه قطر هال  يريگ داده شدند و سپس با اندازه     

 قـرار گرفـت جهـت    يج مورد بررسـ ي، نتاها سکيف ددر اطرا 
 ي   مختلـف عـصاره    يهـا  ک از غلظت  ينان از هر    يحصول اطم 

 پنج ييها ي باکتري هي هر سو يها برا  شين آزما ي ا ،ي و الکل  يآب
 قطرها،   عصارهيدارين پايين به منظور تعي همچن،بار تکرار شد

ـ    ۴هـا در     شيجدد آزما  عدم رشد با انجام م     ي  هاله  يوال مـاه مت
دسـت آمـده در    ه بـ يهـا  هاله  قطر ي  سهيداشت شد و با مقا    داي

  . ها مورد سنجش قرار گرفت  عصارهيداري مختلف پايها ماه
  

  ها  يافته
هـا توسـط    اسـانس ز يابتدا عمل آنـال   : GC/MS ي  جهينت     

GC/Ms  گل اسانسها در دو قسمت  اسانسز  يآنال.  انجام شد 
 ۴۰ اسـانس وجـود در   بـات م  يترک. برگ انجـام شـد     اسانسو  

 را شـامل    ييبـات درصـد بـاال     يک از تر  يب بود کـه بعـض     يترک
در آن ب بـا درصـد بـاال       ي ترک ۱۱در واقع در حدود     . نددش يم

 را شــامل ير کمتــريبــات مقــادي ترکي هيــ و بقشــتوجــود دا
 ئولول و برننئي س،نالولي لبيات به ترتبين ترک يشتريب. شدند يم

 گـل و    اسـانس ود در   موجـ بـات   يترک نـشانگر    ۱ جـدول . بود
  . باشد ي م حقيقي برگ الوانداسانس
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  يقياه الواند حقي برگ گاسانس گل و اسانسبات موجود در يترک :۱جدول 
  (%)گل   (%)برگ   نام ترکيب  رديف

۱ Linalool ۲/۳۵  ۸/۳۶  
۲ 1,8-cineol ۱/۲۰  ۱/۱۷  
۳ Borneol ۲/۷ ۸/۷ 

۴ Camphor ۳/۴ ۵/۴ 

۵ Terpinen-4-ol ۴ ۴/۴ 

۶  -terpinolα  ۲/۲ ۲/۲ 

۷ Linalyl-acetate ۷/۳  ۵/۳  
۸ Thymol ۲ ۹/۱ 

۹ β-Frarnesene ۲/۲ ۵/۲ 

۱۰ α- Pinene ۸/۲ ۷/۲ 

۱۱ - Bisabololα ۴ ۵/۳ 

۱۲  - Chamigreneα  ۷/۰  ۸/۰  

۱۳  Bornyl acetate ۷/۰  ۸۲/۰  
۱۴  Caryophyllene ۲/۰  ۸/۰  
۱۵  1,3,7-Octatriene ,3,7 dimethyl ۳/۰  ۱/۰  
۱۶ Menthol ۲/۰  ۲/۰  
۱۷  Geraniol ۱۵/۰ ۱/۰  
۱۸  Octan-3 ol ۱۶/۰  ۱۷/۰  
۱۹  β-Ocimene ۱/۰  ۰۹/۰  
۲۰  Menthone ۱/۰  ۳/۰  
۲۱  Cis-β-Terpineol ۰۵/۰  ۰۲/۰  
۲۲  Limonene ۰۹/۰  ۱/۰  
۲۳  Benzene-1,methyl-4-methylethyl ۴۵/۰  ۳۵/۰  
۲۴  Benzene-1,methyl-2-methylethyl ۸۸/۰  ۶۷/۰  
۲۵  3-Carene ۹/۰  ۸/۰  
۲۶  Bicyclo ۰۷/۰  ۰۹/۰  
۲۷  Butanoic acid- hexyl ester ۰۸/۰  ۰۵/۰  
۲۸  Acetic acid-hexyl ester ۰۹/۰  ۱/۰  
۲۹  Isocaryophillene ۷/۰  ۸/۰  
۳۰  Methylene 2-vinylcyclopentane  ۵/۰  ۴/۰  
۳۱  Octadien1-ol 3,7dimethyl acetate ۳/۰  ۳/۰  
۳۲  β- Myrcene ۲/۰  ۱۳/۰  
۳۳  Trans-β-Ocimene ۶/۰  ۶۵/۰  
۳۴  Octen-1-ol acetate ۷/۰  ۹/۰  
۳۵  Camphene ۳/۰  ۹/۰  
۳۶  3-Octanone ۷/۰  ۷۶/۰  
۳۷  Cardinene ۲/۰  ۳/۰  
۳۸  Caryophyllene oxide ۴/۰  ۵/۰  
۳۹  α- Santoloene ۹/۰  ۳/۰  
۴۰  Geranyl Acetate ۱/۰  ۱/۰  
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  داقل و حــ) MIC( رشــد ي حــداقل غلظــت مهــار کننــده
 جهت  MBC وMIC يها تست :)MBC (ي غلظت کشنده

 رشـد و حـداقل غلظـت        ي  ن حداقل غلظت مهـار کننـده      ييتع
اسـترپتوكوكوس  لوکوکوس اورئوس و    ياستاف ي باکتر ي  کشنده

 MBC و MIC نـشانگر نتـايج   2جـدول   . وژنز انجام شـد   يپ

 الكلي و آبي گـل و بـرگ الوانـد حقيقـي بـر روي                ي  ارهصع
ـ ن 3 جـدول و باشـد   مـي وكوكوس اورئـوس  باكتري استافيل  ز ي
 الكلي و آبـي گـل و        ي   عصاره MBC و   MICنشانگر نتايج   

ـ برگ الواند حقيقي بر روي باكتري استروپتو كوكوس پ         وژنز ي
  . باشد مي

  

   الكلي و آبي گل و برگ الواند حقيقي بر روي باكتري استافيلوكوكوس اورئوسي ارهص عMBC و MIC نتايج :۲ جدول
  

MIC  ۲۰گرم  ميلي  MIC ۱۵گرم  ميلي  MBC ۲۰گرم  ميلي  MBC ۱۵صارهغلظت ع  گرم  ميلي  
  برگ  گل  برگ  گل  برگ  گل  برگ  گل  نوع عصاره

 + + + + + + + +   الكليي عصاره

 + + + + + + + +   آبيي عصاره
  

  وژنزيوپتو كوكوس پ الكلي و آبي گل و برگ الواند حقيقي بر روي باكتري استري  عصارهMBC و MIC نتايج :۳ جدول
  

  

  .باشد ي م(MBC) ي کشندگاي (MIC) ي اثر مهار کنندگين غلظت دارايعصاره در ا   + ٭  
  .باشد ي نم(MBC) يا کشندگي (MIC) ي اثر مهار کنندگين غلظت دارايــ  عصاره در ا

  
  

ــا    ــار ي ــشار در آگ ــد از  :Diffusion Diskروش انت   بع
 براي هر بـاكتري غلظـت مـورد        MICدست آوردن غلظت     هب

در مـورد بـاكتري     .  استفاده شد  Diffusion Diskنظر جهت   
  گـرم   ميلـي ۱۵دست آمـده     ه ب MICاستافيلوكوكوس اورئوس   

بنـابراين غلظـت   .  الكلي برگ و گل بودي با استفاده از عصاره   
  .هـا اسـتفاده شـد       الكلـي در ديـسك     ي  صارهگـرم عـ     ميلي ۱۵

گـرم بـراي      ميلـي  MIC ۲۰براي باكتري استرپتوكوكوس نيز     
 ي  سپس قطر هالـه   . هاي همين مقدار در نظر گرفته شد       كديس

ــدا هــا برحــسب ميلــي عــدم رشــد بــاكتري   گيــري و  زهمتــر ان
  ي ميـانگين قطـر هالـه    ۴ جـدول  .ها گـزارش شـد     ميانگين آن 

  متـر ناشـي از      هـاي بـاكتري برحـسب ميلـي        عدم رشد سـويه   

  .دهـد   الكلي گـل و بـرگ الوانـد را نـشان مـي         ي  تاثير عصاره 
  

هاي  ي عدم رشد باكتري  ميانگين قطر هاله:۴ جدول
استافيلوكوكوس اورئوس و استرپتوكوكوس پيوژنز برحسب 

   الكلي گل و برگ الواند حقيقيي از تاثير عصاره متر ناشي ميلي

MIC  ۲۵گرم  ميلي  MIC ۲۰ميلي گرم   MBC ۲۵گرم  ميلي  MBC ۲۰غلظت عصاره  گرم  ميلي  
  برگ  گل  برگ  گل  برگ  گل  برگ  گل  نوع عصاره

 + + + + + + + +   الكليي عصاره

٭ــ ــ + + + + + +   آبيي عصاره  

  باكتري
  نوع عصاره

استافيلوكوكوس 
  )mm( اورئوس

 استرپتو كوكوس
  )mm( پيوژنز

١/١٧   آبي برگ ي عصاره  ٥/١٠  

٩/١٥   آبي گلي عصاره  ٥/٩  

۲/۲۰   الكلي برگي عصاره  ۳/۱۶  
۵/۱۹   الكلي گلي عصاره  ۲/۱۴  
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  بحث 
 الكلي و آبي برگ ي در اين مطالعه اثر ضدميكروبي عصاره     

ــد حق ــل الوانــ ــيو گــ ــاكترييقــ ــر روي بــ ــاي   بــ هــ
ــتافيلوكوكوس ــوس و اس ــاســترپتوكوكوس پ اورئ ــورد ي وژنز م

نتايج حاصل از اين تحقيق نـشان داد كـه          .بررسي قرار گرفت  
 هـاي گـل و بـرگ گيـاه الوانـد       قسمت آبي و الكلي   ي  عصاره

 و اورئــوسكوس کوولهــاي اســتافي تري بــر روي بــاكيقــيحق
 ي بيـشترين تـاثير عـصاره     .  موثر اسـت   وژنزيپكوكوس  استرپتو

 زماني  اورئوسكوكوس  لو بر روي باكتري استافي    يقيالواند حق 
گـرم    ميلـي ۱۵ الكلي برگ با غلظـت      ي  حاصل شد كه عصاره   

ـ پكتري اسـترپتوكوكوس    استفاده شد و در مورد بـا        هـم   وژنزي
روش .  الكلي برگ موثرترين بودي گرم عصاره  ميلي۲۰غلظت 

 الكلـي  ي انتشار در آگار نيز مويد همين مطلب بود كه عـصاره    
طبـق  .  اسـت  بيشترين تاثير را داشتهMICهاي  برگ با غلظت  

ـ    ي  دست آمده عـصاره    هنتايج ب  ر بيـشتري نـسبت بـه     الكلـي اث
 الكلي ي  عدم رشد در عصاره ي   قطر هاله  .شت آبي دا  ي  عصاره

 عدم رشد   ي  تر از قطر هاله    برگ در مورد هر دو باكتري بزرگ      
اسـتفاده از   توان گفـت  ين ميبنابرا . الكلي گل بودي  در عصاره 

. باشـد   الكلي گل مـي ي ثرتر از عصاره الكلي برگ مو  ي  عصاره
 و  گـل اسـانس  هـر دو   GC/MSدست آمده از آناليز      هنتايج ب 

 تركيبـات    كه تفاوت اندكي در مورد درصد      دهد ميگ نشان   بر
ولي نـوع تركيبـات   .  گل و برگ وجود دارد   اسانسموجود در   

اگـر چـه تفـاوت ميـان درصـد           .باشـد  يمـ  مشترك   در هر دو  
  گل و برگ در حد ناچيزي اسـت        اسانستركيبات موجود در    

تواند باعث تفاوت در ايجاد حساسيت بيـشتر بـاكتري     مي يول
نتـايج حاصـل از آنـاليز       . گـردد هـا     ضدميكروبي عصاره  به اثر 

است که در    يمطالعاتمشابه اکثر    ،گياهن  ياتركيبات موجود در    
ـ  ؛)۱۶،  ۲۳و  ۲۴(ران انجام گرفته اسـت      يا ـ بـات ا  ي ترک يول ن ي

 . داردييهـا  گر کشورها تفـاوت ي ديبا اسانس الواندها  اسانس  
ـ ه بگر انجام گرفتي دي که در کشورها يدر اکثر مطالعات   ن يشتري

ـ  موجود در ترک   ي  ماده ـ نالينـالول و ل يب اسـانس، ل   ي ل اسـتات  ي

ـ  که در نـوع و م      ييها  تفاوت .)۷و  ۲۵(باشد   يم بـات  يزان ترکي
 ، رشـد  يها طيل تفاوت در مح   يتواند به دل   ي م ،شود يمشاهده م 

  کـه ييها باوجود تفاوت. )۲۵ (ره باشد يه و غ  ي نوع تغذ  ،کيژنت
ـ  ا،شـود  يختلف مشاهده م مياه در کشورها يبات گ يدر ترک  ن ي

 .باشـد  ي مـ  ي قـو  يکروبيت ضـدم  ي خاصـ  ياه همچنان دارا  يگ
ـ بـات نظ  ين ترک ي از ا  يبرخ نئول، يال، سـ   ۴پن  ينـالول، تـر   ير ل ي

 وجـود  يقـ يهستند که در اسـانس الوانـد حق    مولي و ت  کامفور
 خـواص   يهـا دارا    آن يدارند و مشخص شده است که همگـ       

ـ در مقا ژوهش  ن پ يل که در ا   وميت . هستند يکروبيضدم سه بـا   ي
ت ين خاص يشتري ب ، بود ي مقدار کمتر  يگر دارا يب د يچهار ترک 

ثـر  توان گفت ا   يب م ين ترت ي بد .)۱۹(راست  ا دا  ر يکروبيضدم
ـ ترک توانـد صـرفا بـه      ينم L.angustifolia يکروبيضدم ب ي

 يکروبياثـر ضـدم    که چرا .ط باشد ومربآن  ) ماده موثره (عمده  
ـ   يکروبيبـات ضـدم   ي از ترک  يا اه به مجموعه  ين گ يا ط و آن مرب
تواند با مختـل کـردن کـار         يمبات  ين ترک ي از ا  يبرخ. باشد يم

 يري باعــث اخــتالل در نفوذپــذي ســلولي غــشايســاختارها
 سلول يواسمزيمي با به هم زدن کنترل ش  ، شده يي غشا يسدها

توان گفـت   ي ميبه طور کل .)۲۵(ها گردد  يمرگ باکترباعث 
 و  ي خارج سـلول   يها نيپروتئب  ي ترک با يکروبيبات ضدم يترک

در جـاد اخـتالل   يا اي و ي سلول ي  وارهيل کمپلکس با د   يا تشک ي
   برنــد ين مــيهــا را از بــ  آنهــا زميکروارگــاني مي ســلوليغـشا 

  .)۲۶ و۲۷(
  
  يريجه گينت

 بـرگ   ي الکلـ  ي  دهد که عصاره   يق نشان م  ين تحق يج ا ينتا     
 است ي قابل توجهي ضدباکتريها يژگي و ي دارا يقيالواند حق 

ـ  ا ي که بر رو   ي از مطالعات  يعيف وس ي ط و با توجه به    اه يـ ن گ ي
 يي جهت شناسايشتريقات بي تحقي  نهيانجام گرفته همچنان زم

از آنجـا كـه     . اه فراهم اسـت   ين گ يبات موثره ا  يص ترک يتخل و
در حـال   ها   بيوتيك  نسبت به آنتي   ها يباکتر  روزافزون مقاومت

چرا که  ز اهميت باشد    يتواند حا  مي  نتايج فوق  گسترش است، 
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ستم يـ  سيک کننـدگ ير خواص تحرياه نظين گيگر ا يخواص د 
 آن  يکروبيدر کنار خواص ضـدم    ) ۷( آن   ي و ضد التهاب   يمنيا

 را بـه  يقـ ي بـرگ الوانـد حق    ي الکل ي  عصارهشود که    يسبب م 

 از ي ناشيها  درمان عفونتيبرا ييايک ماده ضد باکتريعنوان 
  .شنهاد نموديها پ ين باکتريا
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Background and Objective: Staphylococcus pyogenes and Staphylococcus aureus bacteria are infectious 

agents of the pulmonary system. S. pyogenes usually appears as a secondary infection along with a primary 

staphylococcus infection.  Hence, antimicrobial effects of Lavandula angustifolia on S. pyogenes and S. 

aureus were simultaneously examined. 

Materials and Methods: In this study, compounds existing in essences of leaves and flowers of L. 

angustifolia (true Lavander) were analyzed by gas chromatography using mass spectrometry (GC/Ms) and 

the antibacterial effects of the extracts were investigated by tube dilution method in a broth medium.  

Minimal Inhibition Concentration (MIC) and Minimal Bactericidal Concentration (MBC) were determined 

using different concentrations of the extracts.  Then disk diffusion was performed with MIC concentrations. 

Results: The most important compounds existing in the essence of L. angustifolia flowers and leaves 

included linalool (35.2%-36.8%), cineole (17.1%-20.1%), and borneol (7.2%-7.8%), respectively.  MIC and 

MBC of aqua and alcohol extracts of the leaves and flowers on S. aureus were 15 mg and 20 mg, 

respectively.  As for S. pyogenes, the MIC was 20 mg.  However, the MBCs of alcohol and of the aqueous 

extracts were different (20 mg vs. 25 mg). 

Conclusion: Our results reveal that alcohol extract of L. angustifolia leaves has antibacterial effect on S. 

aureus and on S. pyogenes and could be considered as an antibacterial product in the treatment of infections 

caused by these two microorganisms. 
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