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 آزمایشگاهی شرایط در فکالیس انتروکوکوس و منوسیتوژنز لیستریا روی بر

 
 ، 3بروجنی رجيانب مسعود، 2مرتضایی اله سيف، 1باباحيدری کاوه الهام، 1بروجنی يانجبر لها سيف

 *2وليدی مجيد
 تحقیقات مرکزکمیته تحقیقات دانشجویی، ، دانشجو2 ؛ایران، شهرکرد، شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه، شناسی ایمنی و شناسی میکروب گروه1

 .ایران، شهرکرد، شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه، گروه داخلی3؛ ایران، شهرکرد، شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه، ییدارو گیاهان

 29/10/94 :پذیرشتاریخ    17/6/94 تاریخ دریافت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:
 منظوره ب گیاهان روی بر بنیادی تحقیقات انجام

 عوامل بر یرأثت و ها آن ییدارو موثره عوامل تشخیص

 گیاهان تحقیقات مراکز در، بیولوژیک زای بیماری

  در ایران ما کشور ویژهه ب و جهان سراسر در ییدارو

 منوسیتوژنز لیستریا. شدبا می افزایش به رو اخیر های سال

 اختیاری هوازی بی و مثبت گرم، کوچک باسیل یک

 45 تا 1 دمایی مختلف طیف در است قادر که است

 رشد خوبی به نمک باالی غلظت و گراد سانتی درجه

 حیوانات در و داشته جهانی انتشار باکتری این، کند

 مصرف پی در و شود می یافت خاک و گیاهان، اهلی

 سبزیجات یا پاستوریزه غیر شیر، نشده ختهپ خوب گوشت

 توانایی به لیستریا زایی بیماری. شود می منتقل انسان به خام

 بقا و ای هسته تک خوار بیگانه های سلول به تهاجم در آن

، جنین سقط باعث لیستریا. دارد بستگی ها سلول این در

 چکیده:
 بر ثيرأت و ها آن داروئی موثره عوامل تشخيص منظوره ب گياهان روی بر بنيادی تحقيقات انجام زمينه و هدف:

  در ایران ما کشور ویژهه ب و جهان اسرسر در ییدارو گياهان تحقيقات مراکز در، بيولوژیک بيماریزای عوامل
 بلوط ميوه عصاره در موجود تانن ميزان تعيين هدف با مطالعه این باشد می افزایش به رو اخير های سال

(Quercus branti) زای بيماری باکتری 2 روی بر عصاره این الکلی هيدرو عصاره باکتریایی ضد اثرات بررسی و 
 انجام( Enterococcus faecalis) فکاليس وانتروکوکوس (Listeria monocytogenes) منوسيتوژنز ليستریا انسانی

 .است شده
 در آن پودر تهيه و خشکاندن و ایرانی بلوط ميوه تهيه از پس، تجربی -بنيادی مطالعه این در: یبررس روش
 هم و گردید تهيه سيونپرکوال و خيساندن روش به آن هيدروالکلی عصاره، اتانول از استفاده با مناسب شرایط
  اثرات سپس ؛شد گيری اندازه دنيس -فولين معرف توسط و سنجی رنگ روش اساس بر آن تانن ميزان چنين
 آن( MBC) کشندگی غلظت حداقل و( MIC) مهارکنندگی غلظت حداقل تعيين با گياه این عصاره باکتریایی ضد

 .گرفت قرار سیبرر مورد دایلوشن ميکروبراث روش روش از استفاده با و
 ميزان و گرم ميلی 5/123±5/3 بلوط خشک عصاره گرم هر تانن در مقدار، تحقيق این نتایج براساس ها: افتهی

MIC و MBC انتروکوکوس برای و ليتر ميلی گرم بر ميلی 8و  2ترتيب  به منوسيتوژنز ليستریا برای عصاره 
 شد. گيری اندازه ليتر ميلی گرم بر ميلی 4و  2 ترتيب به فکاليس

  کشندگی و رشد اثر مهارکنندگی تانن دارای ميکروبی ضد ماده بودن دارا با ایرانی بلوط عصاره :یريگ جهينت
 است. بوده فکاليس انتروکوکوس و منوسيتوژنز انسانی ليستریا بيماری زای باکتری دو روی بر
 
 .فکاليس انتروکوکوس، ژنزمنوسيتو ليستریا، بلوط ميوه، باکتریایی ضد اثرات های کليدی: اژهو
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 چند تا و حاملگی آخر های ماه در سپس و زودرس زایمان

  گاستروانتریت و مننژیت همچنین و، زایمان از پس ماه

 و آمینوگلیکوزیدها ،ها سیلین پنی(. 1) شود می

 لیستریا بر موثر های بیوتیک آنتی ،ماکرولیدها

 در دارویی مقاومت گرچه و اند شده معرفی منوسیتوژنز

 از هایی سویه ولیکن است نبوده شایع چندان باکتری این

 دیده نیز های بیوتیک آنتی این به مقاومت با باکتری این

 شامل D گروه های استرپتوکوک(. 2) است شده

 انتروکوک و فکالیس انتروکوکوس مثل ها انتروکوک

 عامل چهارمین نیز ها انتروکوک(. 1) باشند می فاسیوم

 یکی و باکتریمی عامل سومین و بیمارستانی های عفونت

  نای. باشند می ادراری های عفونت شایع عوامل از

 توانند می و هستند متنوعی بسیار های ارگانیسم ها باکتری

 زنده بیمارستان پرسنل های دست روی یا و محیط در

  ها بیوتیک آنتی به مقاوم های انتروکوک. بمانند

 درمانی پرسنل و بیماران گوارش دستگاه در ،توانند می

 داخل گسترش برای را دائمی منبع یک و شوند کلونیزه

 عوامل به انتروکوک مقاومت. آورند فراهم یبیمارستان

 و ها سفالوسپورین، سیلین پنی به میکروبی ضد

(. 3) باشد می اهمیت قابل و توجه مورد آمینوگلیکوزیدها

 درختان جزء (Quercus branti) ایرانی بلوط طرفی از

 بزرگ کروی تاج با و متر 20 حدود ارتفاع با بزرگ

 مرغی تخم و واختیکن عموماً آن های برگ، هستند

 شکل بیضی آن میوه. است دار دندانه ای حاشیه با شکل

 شکل مخروطی و مخملی رنگ سفید پیاله در و بوده

 گیاه این مختلف های قسمت(. 4) است گرفته جای

 درمان در بلوط. است گوناگونی درمانی مصارف دارای

، بواسیر، دیسانتری، معده زخم، گوناگون های خونریزی

 پوست از. رود می کار به حنجره ورم و لوزه ابالته رفع

 از ناشی مسمومیت برای پادزهری عنوان به آن

  برخی درمان در. شود می استفاده آلکالوئیدها

 در، بوده موثر برص و اگزما مثل پوستی های بیماری

 هم بینی های پولیپ درمان همچنین و گلو التهاب رفع

 ای تغذیه ترکیبات رب عالوه بلوط میوه (.5) دارد کاربرد

 بیولوژیکی فعال ترکیبات از توجهی قابل مقادیر حاوی

، تانن، اسیدگالیک به توان می جمله آن از که است

 هیدروکسی هگزا یا گالویل مشتقات و اسید االژیک

 دارای ترکیبات این تمامی که کرد اشاره فنوئیل دی

  از یکی تانن(. 6) هستند اکسیدانی آنتی خواص

  و قابض اثرات با گیاه این موثره مواد نتری مهم

 آب جذب علت به امر این که است کننده عفونی ضد

 طور به(. 7)گیرد می صورت ها پروتئین رسوب و

 هیدرولیز قابل و کندانسه دسته 2 به ها تانن کلی

  و کاتشین به اول دسته از که شوند می تقسیم

  به ترکیبات این دوم دسته از و کاتشین اپی

(. 8) کرد اشاره توان می االژیک اسید و گالیک یداس

  توانایی با است ممکن ها تانن میکروبی ضد عمل

، میکروبی چسبندگی کردن فعال غیر برای ها آن

 باشد مرتبط سلولی پوشش ناقل های پروتئین و آنزیم

 بلوط انواع میکروبی ضد فعالیت که رسد می نظر به و

 ؛(9) دارد بستگی گیاه های عصاره در موجود تانن مقدار به

 منوسیتوژنز لیستریا زایی بیماری اهمیت به توجه با بنابراین

 ایجاد در فکالیس وانتروکوکوس گاستروانتریت ایجاد در

 میزان تعیین هدف با مطالعه این، بیمارستانی های عفونت

 اثرات بررسی و ایرانی بلوط میوه عصاره در موجود تانن

 روی بر میوه این الکلی دروهی عصاره باکتریایی ضد

 و (Listeria monocytogenes) منوسیتوژنز لیستریا

 انجام (Enterococcus faecalis) فکالیس انتروکوکوس

 .است شده

 

 :بررسی روش
 بلوط تازه میوه، تجربی –بنیادی مطالعه این در

 خشک مناسب شرایط تحت، آوری جمع از پس ایرانی

 به گیری عصاره اتعملی و گردید پودر به تبدیل و

 انجام% 80اتانول توسط پرکوالسیون و خیساندن روش

 از بلوط عصاره تانن مقدار گیری اندازه جهت(. 10) شد

 آزمایش، دقت افزایش جهت و استفاده دنیز فولین روش

 .(11) شد تکرار نوبت 3 در

 عبارت مطالعه این در مطالعه مورد های باکتری

 و PTCC1163 سویه منوسیتوژنز لیستریا از بودند
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ه ب که ATCC29212 سویه فکالیس انتروکوکوس

 از و ایران صنعتی و علمی های پژوهش سازمان از ترتیب

  ها آن اولیه وکشت شده تهیه ایران پاستور انستیتو

 و آگار هینتون مولر، آگار بالد کشت محیط روی بر

، حاصله های کلنی از سپس، شد انجام ثبرا هینتون مولر

 کدام هر از فارلند مکنیم  کدورت معادل سیونسوسپان

 یا حساسیت تعیین جهت و نمودیم تهیه را ها باکتری از

  از یک هر به مطالعه مورد های باکتری مقاومت

  دیسک انتشار روش طبق، عصاره های غلظت

(Disk diffusion test )متد Kirby Bauer ،از یک هر 

 کشت های محیط روی بر جداگانه طوره ب ها باکتری

 گستراندن روش به بالدآگار و آگار هینتون مولر

(spreading )و دقت رعایت با سپس، شدند داده کشت 

 از یک هر روی بر، استریل شرایط حفظ ممکن حد تا

 استریل بالنک های دیسک، باکتری حاوی های محیط

  از میکرولیتر 50 دیسک هر به و داده قرار را شده

بر  گرم میلی 32ا ت 015/0) عصاره مختلف های رقت

 در ساعت 24 تا18 مدت به و نموده اضافه را( لیتر میلی

 نتایج و دادیم قرار گراد سانتی درجه 37 دمای

 اطراف در رشد عدم هاله قطر اندازه اساس بر ،آزمایشات

 آمپی بیوتیک آنتی های دیسک از. شد ثبت دیسک هر

 منفی و مثبت شاهد عنوان به نیز جنتامایسین و سیلین

 منوسیتوژنز لیستریا های باکتری برای ترتیب به، حساسیت

 تعیین جهت(. 12) شد استفاده فکالیس انتروکوکوس و

 غلظت حداقل و( MIC) رشد دارندگی باز غلظت حداقل

 مورد های باکتری روی بر بلوط عصاره( MBC) کشندگی

 استانداردهای طبق دایلوشن میکروبراث روش ابتدا ،مطالعه

(CLSI= Clinical Laboratory Standard Institute, 

2006, M7-A4, USA) نتایج اساس بر که رفت کاره ب 

 ایرانی بلوط میوه عصاره نمودن حل با، مشابهی تحقیقات

 آب در% 20( DMSO) اکساید سولفید متیل دی در

  در گرم میلی 64 غلظت با محلولی، استریل مقطر

 پور میلی فیلتر کمک با محلول این و تهیه لیتر میلی

 با (.13-15) شد استریل( میکرومتر 45/0) سرنگی

 در ،چاهکی 96 الیزای های میکروپلیت از استفاده

 اولیه استوک از میکرولیتر 200 ردیف هر اول چاهک

 میکرولیتر 100 ،دیگر های چاهک به و بلوط عصاره

 رقت سریال سپس ،شد اضافه براث هینتون مولر محیط

 با میکروبی های سوسپانسیون از آن از پس شد. تهیه

 یاه چاهک از یک هر به فارلند مک 5/0 کدورت

 جداگانه های غلظت عمل این با. شد اضافه میکروپلیت

 لیتر میلی در میکروگرم 15 تا لیتر میلی در گرم میلی 32

 سریال کنار در. شد تهیه باکتری با مخلوط عصاره از

 نظر در منفی و مثبت کنترل جهت چاهک 2 ها رقت

 + باکتری + کشت محیط) شامل مثبت کنترل. شد گرفته

 کشت محیط) شامل منفی کنترل و( DMSO %20 حالل

 مدت به ها میکروپلیت نهایت در. بودند (باکتری فاقد

 از استفاده ضمن. شدند داده قرار انکوباتور در ساعت 24

 سریال تهیه با نیز ای لوله روش از، میکروپلیت روش

 کشت محیط و عصاره هایل محلو مخلوط از وشندایل

 هر در لیتر میلی 1 حجم در و براث هینتون مولر مایع

 از و یافت ادامه تحقیق آزمایشات، لوله 12 از یک

 های لوله در رقتی آخرین ،زیاد به کم های غلظت

 که میکروپلیت های چاهک در همچنین و آزمایش

 عصاره MIC عنوان به .نشد مشاهده آن در کدورتی

 گرفته نظر در تحقیق مورد های باکتری از یک هر برای

 آزمایش های لوله در کدورت بررسی) گردید ثبت و

 از استفاده با ولیکن بود بررسی قابل چشم با گرچه

ELISA reader 2100 مدل USAstatfax طول در و 

 (. شد انجام ها میکروپلیت در نیز نانومتر 630 موج

 از، فوق های باکتری بر عصاره MBC تعیین منظوره ب

  و کدورت بدون های لوله همچنین و ها چاهک تمام

 های محیط روی بر میکرولیتر 100 جداگانه طوره ب

 از رقتی آخرین و شد داده کشت آگار بالد کشت

  گردید ها باکتری %99 کشتن به قادر که عصاره

  .(بود نکرده رشد عصاره از تظغل آن در باکتری که)

. گردید منظور باکتری آن برای عصاره MBC نوانع به

 و پژوهش اهداف براساس تحقیق های داده و نتایج

 و بندی دسته، توصیفی آمار قوانین طبق، مطالعه شرایط

 .گرفتند قرار توصیف
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 :ها یافته
 عصاره از گرم هر در که داد نشان تحقیق این

 تانن گرم میلی 5/123±5/3 ایرانی بلوط میوه خشک

 مهارکنندگی غلظت حداقل تعیین در .است داشته جودو

(MIC )کشندگی غلظت حداقل و (MBC) بررسی و 

میلی گرم بر  015/0-32)غلظتی  محدوده به حساسیت

 نشان تکرار بار 3 در دیفیوژن دیسکمیلی لیتر( به روش 

 باکتری 2 هر بر عصاره این MIC میزان که شد داده

  برابر فکالیس کوسانتروکو و منوسیتوژنز لیستریا

 لیستریا برای آن MBC و لیتر میلی بر گرم میلی 2

 برای و لیتر میلیبر  گرم میلی 8 برابر منوسیتوژنز

 بوده لیتر میلیبر  گرم میلی 4 برابر فکالیس انتروکوکوس

  ایرانی بلوط عصاره که دارد این بر داللت که است

 لیستریا یعنی، بررسی مورد های باکتری روی بر

 کنندگی مهار اثرات فکالیس انتروکوکوس و نوسیتوژنزم

 روی بر آن کشندگی ثیرأت ولیکن، داشته مساوی رشد

 بوده منوسیتوژنز لیستریا از تر بیش فکالیس انتروکوکوس

 توجه با، است توضیح به الزم. (2و  1 جدول شماره) است

 حداقل و رشد کننده مهار غلظت حداقل علمی تعریف به

 این در، ها رگانیسمامیکرو روی بر مواد کشندگی غلظت

 نوبت 3 نتیجه در که عصاره از غلظتی ترین کم نیز مطالعه

( شدن کشته) رشد کامل عدم یا رشد مهار باعث آزمایش

 و MIC عنوان به، است شده تحقیق مورد های باکتری

MBC لیستریا حساسیت تعیین بررسی در. گردید منظور 

میلی گرم بر  015/0-32تی )غلظ محدوده به منوسیتوژنز

، دیفیوژن دیسک روش با بلوط میوه عصارهمیلی لیتر( 

 عصاره لیتر میلیبر  گرم میلی 32 و 16 های غلظت

 مورد در .شد مشاهده باکتریایی ضد اثر باالترین

  32 و 16 ،8 های تظغل در فکالیس انتروکوکوس

 ییباکتریا ضد اثر باالترین عصاره لیتر میلیبر  گرم میلی

 .(4 و 3شماره  جدول) شد مشاهده

 

( عصاره ميوه بلوط ایرانی MBCکشندگی)( و MICهای مهار کنندکی رشد ) نتایج تعيين حداقل غلظت :1 شماره جدول

 PTCC1163 بر روی ليستریا منوسيتوژنز

تکرار اول در  نوبت آزمایش

 ميکرو پليت

تکرار دوم در 

 ميکرو پليت

تکرار سوم در 

 لوله آزمایش

 ترین مقدار مک

MIC  وMBC 

 2 2 2 4 میلی گرم بر میلی لیتر (MIC) حداقل غلظت مهار کنندکی رشد

 8 8 8 8 میلی گرم بر میلی لیتر (MBC) حداقل غلظت کشندگی

 
عصاره ميوه بلوط  (MBC) ( و کشندگیMICهای مهار کنندکی رشد ) نتایج تعيين حداقل غلظت :2 شماره جدول

 ATCC29212 و کوکوس فکاليسایرانی بر روی انتر

 تکرار اول در نوبت آزمایش

 ميکرو پليت

 تکرار دوم در

 ميکرو پليت

تکرار سوم در 

 لوله آزمایش

 ترین مقدار کم

MIC  وMBC 

 2 2 2 2 میلی گرم بر میلی لیتر( MIC) حداقل غلظت مهار کنندکی رشد

 4 4 8 4 لیتر( )میلی گرم بر میلی ( عصاره بر باکتریMBC) حداقل غلظت کشندگی
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های  های مختلف عصاره بلوط و دیسک نتایج حساسيت لسيتریا منوسيتوژنز در مقابل غلظت: 3 شماره جدول

 جنتامایسين و آمپی سيلين به روش دیسک دیفيوژن

ميلی غلظت عصاره )

 (گرم بر ميلی ليتر

 دیسک 015/0 03/0 06/0 12/0 25/0 5/0 1 2 4 8 16 32

 جنتامایسين

  دیسک

 پی سيلينآم

 S S r S r S R R R R R R R R r S r S نتایج تکرار اول

 S S S r S R R R R R R R R r S r S دوم نتایج تکرار

 S S r S r S R R R R R R R R r S r S سوم نتایج تکرار

S=Sensitive (سانتی متر 5/1از  تر حساس با قطر هاله عدم رشد باکتری مساوی و بیش) ؛R=Resistant ( مقاوم با قطر هاله عدم

تا  1نیمه حساس با قطر هاله عدم رشد باکتری بین ) rS=Relatively sensitive؛ (سانتی متر 1تر از  رشد باکتری مساوی و کم

 .(سانتی متر 49/1

 
های  های مختلف عصاره بلوط و دیسک نتایج حساسيت انتروکوکوس فکاليس در مقابل غلظت: 4 شماره جدول

 دیفيوژنآمپی سيلين و وانکومایسين به روش دیسک  ن،جنتامایسي

ميلی غلظت عصاره )

 (گرم بر ميلی ليتر

 دیسک 015/0 03/0 06/0 12/0 25/0 5/0 1 2 4 8 16 32

 جنتامایسين

 دیسک

 آمپی سيلين

 دیسک

 وانکومایسين

 S S S rS rS R R R R R R R r S R r S اول تکرار نتایج

 S S S rS rS R R R R R R R r S R r S دوم تکرار نتایج

 S S S rS rS R R R R R R R r S R r S سوم تکرار نتایج

S=Sensitive (سانتی متر 5/1تر از  حساس با قطر هاله عدم رشد باکتری مساوی و بیش)؛R=Resistant  ( مقاوم با قطر هاله عدم

تا  1نیمه حساس با قطر هاله عدم رشد باکتری بین )  rS=Relatively sensitive؛(سانتی متر 1تر از  رشد باکتری مساوی و کم

 .(سانتی متر 5/1
 

 :بحث
 است داده نشان حاضر تحقیق از حاصل نتایج

 و تانن کافی مقادیر بودن دارا با ایرانی بلوط میوه عصاره

 و منوسیتوژنز لیستریا باکتری 2 روی، مربوطه مشتقات

 شایع یزا بیماری باکتری 2 که فکالیس انتروکوکوس

 خوبی اثر آزمایشگاهی شرایط در، باشند می انسانی

 مواد ترین مهم از یکی تانن که جایی آن از. است داشته

 است کننده عفونی ضد و قابض اثرات با گیاه این موثره

 ها پروتئین رسوب و آب جذب علت به امر این که

 ممکن ها تانن میکروبی ضد عمل و گیرد می صورت

 چسبندگی کردن فعال غیر برای ها نآ توانایی با است

 سلولی پوشش ناقل های پروتئین و آنزیم، میکروبی

 میکروبی ضد فعالیت که رسد می نظر به و بوده مرتبط

 گیاه های عصاره در موجود تانن مقدار به بلوط انواع

 عنوان تحت ای مطالعه در(. 7،9) باشد داشته بستگی

 میوه یدروالکلیه عصاره باکتریایی ضد فعالیت ارزیابی

 و ابراهیمی توسط دیسک انتشار روش به بلوط

 دارای ایرانی بلوط که است شده داده نشان، همکاران

 اثر و است باکتریایی ضد خصوصیات با ترکیباتی

  مواد غلظت به وابسته باکتری روی بر عصاره

 عصاره غلظت افزایش با همراه و بوده آن میکروبی ضد
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  یافته افزایش نیز باکتری فاطرا رشد عدم هاله قطر

  اثر، همکاران و تاران که ای مطالعه در(. 14) است

 و هیدروالکلی های عصاره قارچی ضد و باکتریایی ضد

 نتایج به مشابه، اند داده قرار بررسی مورد را بلوط اتری

  روی عصاره نوع 2 هر که شده مشخص ما مطالعه

 میکروبی ضد اثر دارای بررسی مورد میکروبی های سویه

 در بلوط هیدروالکلی عصاره MIC ولیکن، است بوده

 سوبتیلیس باسیلوس نظیر مثبتی گرم های باکتری مقابل

 213/33 برابر استافیلوکوکوس مقابل در و 32 برابر

 تفاوت علت که است بوده لیتر میلی بر میکروگرم

 تحقیقات سایر و فوق مورد با ما تحقیق از حاصل مقادیر

 گونه و نوع تفاوت از ناشی تواند می، زیر شده اشاره

 بوده مختلف تحقیقات مورد های قارچ و ها باکتری

 و جاللی توسط که ای مطالعه در همچنین (؛15) باشد

 های عصاره اثرات بررسی منظوره ب که همکاران

 لیستریا روی بر ییدارو گیاهان از تعدادی هیدروالکلی

  که اند نموده اعالم شده است، انجام منوسیتوژنز

 روی گلی مریم و ماری رز، بابونه، آویشن های عصاره

 عصاره اکالیپتوس با  ولی ،نبوده موثر باکتری این

MIC 31/25  میکروگرم وMBC 500  میکروگرم بر

 این که است بوده موثر باکتری این یروبر  میلی لیتر

 انواع میکروبی ضد مواد تفاوت دهنده نشان موضوع

 انواع حساسیت تفاوت همچنین و یگیاه داروهای

. (16) باشد دیگر هم با ها میکروارگانیسم مختلف

Khouzami عصاره باکتریال آنتی اثر نیز همکاران و 

 گونه 11 روی بر دیفیوژن دیسک روش به را بلوط

، دادند قرار مطالعه مورد بیمارستان از شده جدا باکتری

  بلوط انولیمت عصاره که داد نشان ها آن مطالعه نتایج

  و میرابلیس پروتئوس، براکی سیتروباکتر روی بر

 سیلین متی به مقاوم اورئوس استافیلوکوکوس های سویه

(MRSA) سیلین متی به حساس و (MSSA )اثر  

 عنوان با ای مطالعه در خسروی(. 17) دارد باکتری ضد

 روی بر بلوط عصاره باکتریال آنتی فعالیت ارزیابی

  اثر که داد نشان منفی گرم های یباکتر از تعدادی

 و میرابلیس پروتئوس روی عصاره باکتریال آنتی

  غلظت به وابسته مستقیماً و بوده چشمگیر اشرشیاکلی

(. 7) ندارد فلکسنری شیگال روی بر ثیریأت اما ،باشد می

، شد انجام همکاران و Hayouni توسط که تحقیقی در

 آبی عصاره دیسک /میکروگرم 300 غلظت مهاری اثر

 و اورئوس استافیلوکوکوس رشد بر بلوط میوه

 و صفری مطالعه در(. 10) گردید گزارش اشرشیاکلی

 روش به بلوط اتانولی و متانولی عصاره اثر که همکاران

 پروتئوس، تیفی سالمونال روی بر دیفیوژن دیسک

 کلبسیال، اشرشیاکلی، دیسانتری شیگال، میرابلیس

 قرار بررسی مورد...  و نسیست ملی بروسال، پنومونیه

 لفتمخ های غلظت که است شده داده نشان، گرفته

 مورد های باکتری روی بر باکتریایی ضد اثر عصاره

 نتایج کننده ییدأت نیز نتایج این که اند داشته مطالعه

 توسط شده انجام مشابه بررسی(. 18) باشد می ما مطالعه

  اثر از حاکی نیز همکاران و قهفرخی قادری مریم

 چند بر بلوط مختلف واریته 2 عصاره ییباکتریا ضد

 ناشی بیماری عامل مختلف های باکتری از گونه و جنس

 عصاره 2 این MBC میزان و بوده اییغذ مواد مصرف از

 خویش تحقیقی مورد مختلف های باکتری روی بر را

 و اند نموده گزارش لیتر میلی بر گرم میلی 5 تا 25/1 بین

 مشابهت ما تحقیق از حاصل MBC مقادیر با یرمقاد این

 و کریمی علی توسط که تحقیقی در. (19) دارد نزدیک

 بررسی با و شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه در همکاران

 مراحل بر ایرانی بلوط عصاره مختلف های غلظت اثر

 به 1 تیپ سیمپلکس هرپس ویروس اتصال از بعد و قبل

 بر آن سمیت تغلظ بررسی همچنین و هدف سلول

 این که است شده اعالم، گرفته انجام هدف سلول

 از قبل در لیتر میلی بر گرم میلی 02/1 غلظت در عصاره

 این در ولیکن بوده موثر سلول به ویروس اتصال

(. 20) است نداشته سلول برای سمیتی غلظت از محدوده

 باکتریایی ضد اثر همکاران و پیربلوطی قاسمی مطالعه در

 دیسک روش به Quercus branti Lindley عصاره

 اشریشیا، پنومونیه کلبسیال های باکتری روی بر دیفیوژن

 یرسینیا، آئروژینوزا سودوموناس، 7H :157O کلی

 و سرئوس باسیلوس ،ژژونی کمپیلوباکتر ،انتروکولتیکا

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.s

ku
m

s.
ac

.ir
 a

t 1
0:

28
 +

04
30

 o
n 

S
un

da
y 

A
ug

us
t 2

7t
h 

20
17

http://journal.skums.ac.ir/article-1-2593-en.html


 1394 ژه نامه تکمیلی، وی17مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره 

104 

 باکتریایی ضد اثر ولی ،شد بررسی منوسیتوژنز لسیتریا

 (.21) نشد مشاهده

 

 :ریگی نتیجه
 این از حاصله نتایج و شده ذکر موارد به توجه با

 هیدروالکلی عصاره که کرد گیری نتیجه توان می تحقیق

 حتی و ها میکروارگانیسم سایر بر ثیرأت همانند بلوط

 اثر همچنین و رشد دارندگی باز اثر دارای، ها ویروس

 انتروکوکوس و منوسیتوژنز لیستریا روی بر کشندگی

 بوده، هستند زا بیماری مهم های باکتری از که فکالیس

 و تشریحی ساختار تفاوت علت به احتماالً ولیکن است

، مختلف های میکروارگانیسم یا ها باکتری فیزیولوژیک

 و( MIC) رشد دارندگی باز غلظت حداقل میزان

  ثیرأت تفاوت همانند، عصاره این( MBC) کشندگی

 روی بر، ختلفم های میکروارگانیسم بر ها بیوتیک آنتی

 .است بوده متفاوت نیز باکتری 2 این

 

 :قدردانی و تشکر
 در مصوب تحقیقاتی طرح از منتج مطالعه این

  طرح شماره با شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه

 معاونت از وسیله بدین. باشد می 1391-11-1313

 تقبل دلیل به شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی

 دارویی گیاهان تحقیقات مرکز و طرح انجام هزینه

 .آید می عمل به تشکر طرح انجام در همکاری جهت
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Background and aims: Fundamental research on medicinal plants for the detection of medical 

effective agents and effect on biological pathogens, in medicinal plant research centers all over 

the world, particularly Iran is increasing in recent years. This study was aimed to determine the 

level of tannins in acorn fruit´s (Quercus branti) and antibacterial effects of hydroalcoholic 

extract against Listeria monocytogenes and Enterococcus faecalis, two human pathogenic 

bacteria was done. 

Methods: In this fundamental- experimental study, after preparation of acorn fruit´s 

(Quercus branti) and drying and powder suitable conditions using ethanol, the extract was 

prepared by maceration and percolation methods. Tannin content was measured by 

colorimetric method and using of Folin-Denis' reagent. The antibacterial effects of this 

extract to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal 

concentration (MBC) was performed by broth microdilution method. 

Results: Based on these results, tannin content per gram of dry extract were 123.5±3.5 mg and 

MIC and MBC of of Quercus branti extract for Listeria monocytogenes were respectively 2 and 

8 mg/ml and for Enterococcus faecalis 2 and 4 mg/ml. 

Conclusion: The results showed that the extract of acorn fruit´s (Quercus branti) by having high 

tannins has antimicrobial, bactericidal and inhibitory effect on the human pathogen  

L. monocytogenes and E. faecalis. 

 
Keywords: Antibacterial effects, Acorn fruit´s (Quercus branti), Listeria monocytogenes, 

Enterococcus faecalis. 
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