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مقاله پژوهشی

مروری بر خواص آنتی باکتریال اسانس و عصاره برخی از گیاهان دارویی ایران

1معاونت تحقیقات و فناوری ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران؛ 2دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران؛
3دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ،اصفهان ،ایران
تاریخ پذیرش94/11/17 :

تاریخ دریافت94/11/11 :

چکیده:
زمينه و هدف :با افزایش مقاومت های ناشی از استفاده بيش از حد از آنتی بيوتيک های سنتتيک شيميایی ،یافتن
داروهای جایگزین که هم دارای خواص آنتی باکتریال بوده و هم کم ترین عوارض جانبی را برای انسان به همراه
داشته باشند ،ضروری به نظر می رسد .در مطالعات زیادی گياهان دارویی دارای خواص ضد ميکروبی مورد توجه
قرار گرفته اند .هدف از این مطالعه مروری بر خواص آنتی باکتریال برخی از گياهان دارویی ایرانی می باشد.
روش بررسی :در این مطالعه مروری با جستجوی واژگان کليدی گياهان دارویی ایران (،)Medicinal Plants
خواص آنتی باکتریال گياهان دارویی ایران ( ،)Antibacterial Effect of Medicinal Plantsخواص ضد ميکروبی
گياهان دارویی ایران ) )Antimicrobial Effect of Medicinal Plantsدر مقاالت علمی منتشر شده در بانک های
اطالعاتی  Iran medx, Magiran, Google scholar, Ebsco, Pubmed, Science direct, SIDمطالب مورد نياز
به دست آمده است.
یافته ها :بسياری از گياهان دارویی شامل آویشن شيرازی ،گزنه ،زعفران ،آفسنطين ،نعناء ،اکاليپتوس ،گل
گاوزبان ،گل ميمونی بيابانی ،زیره سبز ،رزماری ،موسير ،ميوه بلوط ،سير ،سگ دندان خاردار ،برگ گردوی ایرانی
و مریم گلی دارای خواص آنتی باکتریال خوبی بر ضد انواع باکتری های پاتوژن می باشند.
نتيجه گيری :از خواص ضد ميکروبی گياهان دارویی مورد بررسی ،عالوه بر کمک در برگشت حساسيت
آنتی بيوتيک ها در باکتری های پاتوژن به عنوان نگهدارنده های طبيعی در انواع غذاهای آماده می توان بهره
گرفت که از بين گياهان دارویی بررسی شده آویشن شيرازی و سير بر روی طيف وسيعی از باکتری های گرم
مثبت و منفی اثرات آنتی باکتریال دارند.
واژه های کليدی :گياهان دارویی ،آنتی باکتریال ،نگهدارنده های طبيعی ،حساسيت آنتی بيوتيکی.

مقدمه:
بیماری های عفونی ناشی از میکرو ارگانیسم همای

نگب ارن ه ها و موا ض میکروبی می باش  .)3ر حال

.)1

حاضر روز بمروز مااوممت همای آنتمی بیموویکی ر بمین

مموا امیا ی

وامممم ر حممال اشممیا ا مممی باشم و مماشتن مما گی ی

آلو ه به باکتری های پماوونر هسمت کمه ر بسمیاری از

م ااممب بمما عممواری ممان ی پمما ین از اهمیممت ز مما ی

وامم انسانی باعث ا جا ز ار همای اتتصما ی و مانی

برخور ار اات .به همین لیل ااتفا ه از عصاره گیماهی

مختلممد ر ارااممر بممار بسممیار شمما م مممی باش م
بسیاری از ا ن بیماری ها ناشی از مصمر

گستر ه ای ش ه اات  .)2کی از راه های ک ترل رش

مختلد که ارای خواص آنتی باکتر ال می باش  ،بسیار

میکروارگانیس های بیماری زا ر موا ایا ی ااتفا ه از

رواج اشته اات .)4

*
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نسترن رضوی ،1زهرا مولوی چوبینی ،*1مهسا صالحیان دهکردی ،2سعیده صالح ریاحی،1
3
محبوبه صالحیان دهکردی ،1صدیقه مولوی چوبینی

نسترن رضوی و همکاران

خواص آنتی باکتریال گیاهان دارویی

خواص آنتی باکتر ال بسیاری از گیاهمار ارو می ر

گیاه آو شن شمیرازی ،)Zataria multifora

مطالعات مختلد مشخص ش ه اات که از ورکی ات ش ااا ی

کی از اعضای خانوا ه نع اعیار ) (Lamiaceaeبو ه

ش ه می ووار بت رمار بیماری های مختلد عفونی و نیمی

و بمومی ا ممرار ،پ اکسمتار و اشاانسممتار ممی باشم و ر

به ع وار نگب ارن ه ر موا ایا ی ااتفا ه نمو .)2

ممممممی رو و ارای خمممممواص آنتمممممی باکتر مممممال و

به گیارش اازمار بانی بب اشت %80 ،WHO

آن تی اکسی انی می باش

مر م بمار بمت رممار اولیمه بیمماری همای خمو از

.)7- 10

گیاهار ارو ی ا تی ااتفا ه می ک م  .)5ر ا مرار از

شعالیت ض میکروبی گونه های مختلد ا من گیماه

رباز ااتفا ه از گیاهار ارو ی بت رمار بسیاری از

مان مم ویممممول و

مربممموه بمممه و مممو ورکی مممات ش ولیمم

بیماری ها رواج اشته اامت و اممروزه ر بیشمتر واممم

کممارواکرول و گاممما وممر تین مممی باشمم  .)11،10ت مم

پیشرشته نیی از ورکی ات گیاهی مختلمد بمت ماابلمه بما

مطالعاوی که انجام شم ه اامت ،ا من گیماه ر برابمر شعالیمت

میکروارگانیس های بیماری زا ااتفا ه می گر
ه

میکروارگانیس های گرم مث ت و مخمرها اثر ض میکروبی

.)6

خوبی از خو نشار می ه  ،ولی میکروارگانیس های گرم

از ا ن مطالعه مروری بمر وقایامات انجمام

م فی نس ت به ا ن گیاه مااوم می باش .)12

ش ه بر خواص آنتی باکتر مال گیاهمار ارو می متم اول
ا رار می باش وا با ااتفا ه از ا ن خواص وقمولی نمو ر

ر مطالعات انجام ش ه گیاه آو شمن شمیرازی از

همممای گیممماهی ر پمممیا روی

رش م لیسممتر ا مونواممیتوننی ر ممماهی شممور لمموگیری

وجمممو ی آنتمممی بیوویمم

می نما و همچ ین میمیار حم اتل الظمت باز ارنم گی

پژوهشگرار عالته م  ،گشو ه گر .

لییوز و آو شن شیرازی از رش لیستر امونوایتوننی ر
 %0/002ااانه وعیین ش ه اات .به تموری کمه اامانه

روش بررسی:
ر ا ممن مطالعممه مممروری بمما سممتجوی وانگممار

آو شن شیرازی به هممراه لیمیوز ممی ووانم بمه ع موار

کلی م ی گیاهممار ارو ممی ا ممرار ،)Medicinal Plants

نگب ارن ه ت یعی ض بماکتری لیسمتر ا مونوامیتوننی ر

خمممواص آنتمممی باکتر مممال گیاهمممار ارو مممی ا مممرار

موا ایا ی ااتفا ه شو و ااتفا ه از لییوز ممی ووانم

،)Antibacterial Effect of Medicinal Plants

مییار مور نیاز آو شن شیرازی را کاها ه .)13
آو شن شیرازی به هممراه اریمین نیمی ممور

خمممواص ضممم میکروبمممی گیاهمممار ارو مممی ا مممرار
) (Antimicrobial Effect of Medicinal Plantsر

ااتفا ه ترار گرشته اات و الظت های ا ن  2اامانه

همای اتالعماوی

ر الظمت همای کمتمری

مااالت علمی م تشمر شم ه ر بانم

ر ک ار ک گر می ووانم

Iran medx, Magiran, Google scholar, Ebsco,

مو مممب مبمممار رشم م بممماکتری باامممیلو

 Pubmed, Science direct, SIDمطالمب ممرو ب بما

( )Bacillus Cereusگر

خممواص آنتممی باکتر ممال ااممانه و عصمماره گیاهممار

.)14

اثممرات ا ممن ااممانه بممر روی وولیم

ارو ی انتخاب و برخی گیاهار مور مطالعه ر ا رار

امممر و

انترووکسممین E

باکتری ااتاشیلوکوکو اور و نشار ا  ،ااانه آو شمن

که بر روی باکتری های پاوونر اثرات ض میکروبمی

ممممی ووانمم ر الظمممت همممای باز ارنم م ه رشمم بممماکتری

اشته ان  ،گر آوری ش .

اامممتاشیلوکوکو اور مممو باعمممث لممموگیری ازوولیم م
انتروووکسین  Eش ه و به ع وار نگب ارن ه ر ص ا م ایا ی

یافته ها:

کاربر مفی ی ار )15؛ همچ ین آو شن شیرازی بمر روی

 14گیمماه ارو ممی برراممی شمم ه ر مطالعممات

م ق ی رش شیگال ووکسمی

مختلد از نظر خواص آنتی باکتر ال ع ارو از:

اشرشمیاکلی نیمی اثمر مبماری

ار و از وولی ا ن ووکسین لوگیری می نما
42
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ا رار بیا ور بمه ع موار تعم

ه م ه امیا ی بمه کمار
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ااانه آو شمن شمیرازی بمر روی بماکتری همای
ماممماوم بمممه آنتمممی بیوویم م

ممی باشم و مامماوم وممر ن بماکتری نسم ت بممه ا ممن گیمماه،

ااتاشیلوکوکو اور و

همممای نظیمممر وتراامممیکلین،

آشس طین  ،)Artemisia Absinthiumاز خمانوا ه

ار تروما سممین ،وممری متمموپر  ،اممولفات متوکسممازول و

گینمممممه

بممومی بممه خصمموص ر نممواحی شمممالی و شممرتی ا ممرار

.)17
 ،)Urticaاز خمممممانوا ه

dioical

گیاه

 Urticaceacمی باش و

اامممت  .)22آشسممم طین از ربممماز ر بیمممماری همممای
بمممی اشمممتبا ی ،آومممونی رو ه ،گاامممتر ت ،ر معممم ه،

االه ما ی م

االه می باش و بمه واامطه پرزهمای زهمر ار بمر روی

بیماری های ک ی ،نفخ ،آنممی ،تاعم گی همای نمام ظ ،

ان ام های هوا ی ش اخته می شو  .ر ا مرار بمیا ومر

وب های مت اوب و انگل های رو ه ای مور ااتفا ه تمرار
می گرشته اات .)24،23

ر رمممار ر مفاصممل و اممرما خممور گی ااممتفا ه
مممی گممر  .وقایاممات مق م و ی ر زمی ممه خممواص

اثرات آنتی اکسی انی ا ن گیماه نیمی ر ا مرار

آنتی باکتر مال ا من گیماه ر کشمورمار صمورت گرشتمه

ثابت ش ه اات .همچ ین ر مطالعات مختلد خواص

اات و ر مطالعه ای که اثر عصاره های الکلی گینه بمر

ض کرمی و اثرات توی ض عفونی ک ه ا من گیماه

روی بممماکتری همممای باامممیلو

مطرح ش ه اات .ااانه ا ن گیاه بمر روی امالمونال

امممر و  ،باامممیلو

اوبتیلیه و و ر و پاراهموال تیکو

ویفی مور وم و اشرشیا کلی بیا ور ن خاصمیت ضم

بررامی ر اشت م ،

بمماکتری اشممته ،ولممی بممر رو ی بمماکتری هممای نظیممر

ا ن گیاه می ووانم بمر روی  2عاممل شسما مموا امیا ی

ااتاشیلوکوکو

) Vibrio Parahamo Lyticus, Bacillus cereus
اثر مبار ک گی اشته باش

.) 18

اور و

و لیستر امونوایتوننی اثرات

ض میکروبی کمی از خو نشار می ه

.)21

ر ا ن مطالعه اثرات مبمار ک م گی ا من گیماه

نع مماء  ،)Menta piperitaکممی از اعضممای

بر روی باکتری گرم م فی ثابت نشم ه اامت ،ولمی ر

خممانوا ه المیااممه )  (Lamiaceaeبممو ه و ارای 19

اا ر وقایاات اثرات ض تمار و علیمه بماکتری همای

گونه و  13هی ر ت یعی می باش  .نع ا ر تب ا تی

 )Salmonellaو کل سممیال  )Klebsiellaو پرووئممو

ا رار بت رمار اختال الت گوارشی به کار می رو

 ) Proteusو اشرشممیاکالی  ) E-coliنیممی ثابممت شمم ه

و مو ب کاها انا ای عضمالت صما

اات .)19

رو ه می گر  .اثرات ض باکتر ال ا ن گیاه بر روی

زن

و حرکمات

زعفممرار  ،)Crocus sativus L.از خممانوا ه

انتروباکتر اها ر گیشته ثابمت شم ه اامت؛ همچ مین

شم ه

ها نیی اثمرات وخر مب ک م ه ای

) (Iridaceaeمی باش که کالله ی خشم

نع ا بر روی و رو
ار .)27،26

گل ا ن گیاه به ع وار ا و ه معطمر و رنگمین کمر ر ر

خواص آنتی ا تی

ص ا م ایا ی ااتفا ه می گر  .از امال همای گیشمته

و ض باکتر ا ی ا ن گیماه ر

زعفرار به ع وار اروی گیاهی ر رمار بیماری همای

برخممی مطالعممات برراممی شم ه ااممت و اثممر ضم میکروبممی

نظیر آا  ،ایاه ارشه ،التباب و ض اضمطراب اامتفا ه

اامانه نع مما و نا سممین بممه صممورت ورکی ممی مبممار ک م گی
خوبی بر روی رش لیستر ا مونوایتوننی می ووان

ش ه اات .)20
اثممر عصمماره ی آبممی و الکلممی گل ممر

زعفممرار

م اا ی به م ظور ک ترل میکروارگانیس های انتامال اشتمه از

بر روی باکتری های بیمماری زای امیا ی بررامی شم ه
ااممت و ر اشت م کممه حسمما

ما گی ن

موا ایا ی مان لیستر امونوایتوننی باش .)29،28
اکمالی تو

وممر ن بمماکتری ر برابممر

 ،)Eucalyptus globules L.متعلم

بممه خممانوا ه میروااممه ) (Myrtaceaeمممی باشمم کممه

خواص ض باکتر ا ی ا ن گیاه امالمونال ویفمی مور موم
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آاترااممه آ ) (Asteraceaeمممی باش م و از گیاهممار معطممر

متی ایلین نیی اثرات خوبی اشته و می ووان ممانم رشم
ا ن باکتری ها گر

می باش .)21

نسترن رضوی و همکاران

خواص آنتی باکتریال گیاهان دارویی

ز سممتگاه اصمملی آر ااممترالیا ااممت ،ولممی بممه لیممل

علیه ا ن اوش ها ار و بخا آبی آر بیشتر از عصماره

اممازگاری بسممیار خمموب بمما مقممیب ر ارااممر بممار

متانولی اثر گیار اات .)37

شعالیممت هممای بیولممون کی مان مم آنتممی اکسممی انی،

متعلم بمه خمانوا ه  Scrophulariaceaeممی باشم و

ض باکتر ا ی و ض و روای ر تب ام تی کماربر

بیا ور ر ا رار می رو  .گونه های مختلفی از ا من

پراک م م ه شم م ه اامممت  .)30اکمممالی تو

گیمماه ارای اثممرات ضمم میکروبممی ضمم تمماریی و

ار .)31

ض باکتری) می باش

اثرات ض میکروبی گیاهار آو شمن شمیرازی،

 .)39،38ر ا مرار ر برخمی

مرزنجوش و مرزه بر روی باکتری همای اشرشمیا کلمی،

نااه از وشان ه ا ن گیاه بت رمار عفونت همای

نا جر،

اتگاه ننیتال ااتفا ه می گر ؛ همچ ین مشخص شم ه

بمممه لیمممل و مممو ویممممول و

اات کمه عصماره اومانلی ا من گیماه اثمرات ضم تماریی

بمو ه اامت ،ولمی ر

بمممه اروی آمفوورامممیین  Bار  .)40ر

االمونال ویفی مور وم و تار های آا رن لو
آام م رن لو

شمممالوو

کارواکرول ،بیشتر از اکمالی تو

نی ممم

گممر مطالعممات بممر روی بمماکتری لیستر امونواممیتوننی
مشخص ش ه اات ،و با عصماره ی اکمالی تو

م طالعه ای که بر روی بماکتری بروامال آبورومو

ر

شممرا ب  In vitroو  In vivoانجممام شمم ه ااممت،

از بمین

ر اشت

گیاهار آو شن ،بابونه ،رزماری و مر گلی می ووانم

ا ن گیاه ر ماا سمه بما عصماره خارشمتر اثمر

اثر مبماری بمر ا من بماکتری اشمته باشم و اامتفا ه از

ممانعتی ک وری بر رش ا من بماکتری ار  ،ولمی ر

الظممت هممای بمماالور ا ممن گیمماه اثممرات ض م لیسممتر ا ی

های ار تروما سمین و اامترپتو

اکالی تو

ماا سه با آنتی بیووی

ما سممین از اثممر م ا امم ی برخور ارن م و ولفیاممی ا ممن

را روشن ور می ااز .)33،32

و رمار می ووان اثر پیشگیری ک ه ببتری از ا من

ا ن گیاه بر روی باکتری برواال ملی و سیه نیی

اروها را نشار ه

اثرات ض باکتری خوبی ار و ممی وموار از ا من گیماه

.)41

ز ره ا ی  ،)Cuminum cyminum L.م

برای رمار بروالوز نیی ببره ست .)30
کوی

گل گاوزبار  ،)Borago officinalis L.مربوه

اماله،

و علفی می باش و با اروفاع حم و  60امانتی متمر

بممه ویممره گاوزبممار ) (Boraginaceaeمممی باشمم و ر

ر ا ممرار ،ورکیممه ،ه م و یممین مممی رو م و ممی خممانوا ه

مق و ه ی وب ا رار ممی رو م و بمه آشتماب پرامت

) )Apiaceaeز ره ا ی به صورت ا تی از ربماز بمه ع موار

اات  .)34گل گاو زبمار بمه لیمل ارا

رمار بیماری های اتگاه گوارش ،بمه ع موار ضم نفمخ و

ااحلی معرو

بو ر اای های یرب ایر اش اع به ع وار

وسبیل ک ه هضم امیا و بمرای رممار بمه کمار ممی رشتمه

ما ه مفیم

مطرح می باشم ؛ همچ مین ممی ووانم گونمه همای شعمال
اکسیژر و را کال  DPHرا حی

نما

ااممت  .)42،43عصمماره ا من گی ماه بممر ض م بمماکتری هممای

هلیکوباکترپیلوری اشرشیاکلی و ااتاشیلوکوکو اور و ،

.)35

ر تب ا تی ا رار ا ن گیماه بمت رممار امرشه،

االمونالویفی مور وم باایلو ار و  ،شمیگال شلکسم ری،

گلممو ر  ،تات الر ممه و و گممی نفممه و مممالیخولی و رمممار

باامیلو امموبتیلیه ومأثیر تابممل وممو بی اشممته ااممت کممه

تیفی از وب های بثوری کو کار معرشی کر ه ان .)36

م می ووان م لی مل و ممو ورکی ممات وممرپتین مو ممو ر آر
باش .)43-46

ر بررای کمه بمر روی گیاهمار متعلم بمه ویمره
گمممماو زبممممار بممممر روی  5امممموش از بمممماکتری هممممای

نظممر بممه ا کممه بمماکتری هممای حسمما بممه عصمماره

امر و  ،اشرشمیا

ز ره ا ی بیا ور ا ب مسمومیت های امیا ی ممی گر نم .

ااتاشیلوکوکو

اور مو  ،باامیلو

کلممی ،اممالمونال انترپتی م

و اممو ومونا

از ا ن گیاه می ووار به ع موار نگب ارنم ه ت یعمی ر ممور

ا رون مموزا

ایا ی ااتفا ه نمو .

انجام ش  ،ر اشت ا ن گیاه وأثیر ضم میکروبمی خموبی
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رزمممماری ،)Rosmarinus officinalis L.

بلوه ا رانمی رختمی بمه اروفماع  20متمر بما وماج

متعلمم بممه خممانوا ه نع اعیممار  ) Lamiaceaeااممت.

و از خانوا ه  Fagaceaeممی باشم  .میموه

کروی بیر

بممماکتری همممای گمممرم مث مممت و گمممرم م فممی اثمممرات

نام  Glandترار گرشته اات .میوه ارای ماما ر متفماوت

.)47

از موا روا ی ،ت های مختلد آمیم ور ،مام ار کممی

عالوه بر خواص آنتمی باکتر ما ی و آنتمی اکسمی انی

کو راممیت ،ن تمموزار و وممانن مممی باشمم  .)1خممواص

بمما زا ممی نیممی ار  .)48-50اثممر

)Castaneifolia-

ض میکروبمی خموبی از خمو نشمار ممی هم
خممواص ضمم

ضمم میکروبممی میمموه بلمموه

sativa

ض میکروبی عصاره رزماری بر میکروارگانیس های

به لیل و و ورکی ات ش ولی آر می باشم  .)55ا من گیماه

 ،لیستر امونواممیتوننی،

های تاما سین ،کاناماما سمین و

لوکونواممتوم میانترو یمم
ااتاشیلوکوکو
باایلو

ار و

اور و  ،ااترپتوکوکو

ر ماا سه با آنتی بیووی

ووبراما سین اثر خوبی بر ض باکتری های اامتاشیلوکوکو

مووانه و

اور و  ،اشرشیا کلی و ااتاشیلوکوکو

به اث ات رای ه اات .عصاره ی ا ن

گیاه بیشتر ر  4ااعت اول رشم بماکتری هما اثمرات

اپی رمیه از خو

نشار ا ه اات .)56

ض میکروبی خو را نشار می ه و می ووار از ا ن

نانوترات ا من گیماه بمر بماکتری همای اشرشمیاکلی

گی ماه بممه ع مموار نگب ارن م ه ی ت یع می ممموا اممیا ی

اامممتاشیلوکوکو اور مممو  ،امممو ومونا آ رون ممموزا،

ااتفا ه نمو .)51

باایلو اوبتیلیه خاصمیت ضم میکروبمی ار و از ا من

مواممیر ) ،)Allium hirtifoliumکممی از اعضممای

نظر کمه ا من بماکتری هما عواممل عفونمت همای بیمارامتانی
می باش  ،ک ترل آر ها امری ضروری می باش .)57

خممانوا ه  Liliaceaeممی باشم  .خوااممتگاه ا من گیماه معطممر

عصاره بلوه بر روی باکتری های میکروکوکمو

شلسطین می باشم و ر ا مرار بیشمتر ر صم ا م امیا ی و بمه
صممورت مااممت مواممیر و ورشممی مممور ااممتفا ه تممرار

لووئو  ،رای یا انتروکولیتیکا ،شیگال سمانتری ،امالمونال

م می گی مر  .مب م وممر ن ممموا ورکی می ا من گی ماه ورکی ممات

ویفی و لیستروباکتر شرون ی شر نیی خاصیت کش گی ار .

گوگر ی ی امولفی ی و ومری امولفی ی ممی باشم کمه

اممیر  ،)Allium sativumمتعلمم بممه خممانوا ه

باعث خاصیت ضم میکروبمی ا من گیماه شم ه اامت .)52

لیلیااممه ) )Liliaceaeکممه بممومی آامیای میانممه ااممت ،بممه

مطالعات ت لی بر روی موایر نشار می ه ا ن گیماه باعمث

ع ممموار مم

اروی مممموثر ر رممممار بیمممماری همممای

کاها اطح ارمی لی ی ها و واییر شکل گل ول های مرکمی

تل ی -عروتی ،ابت و عفونی می باش .)58

ر خرگوش می گر

.)53

ا ن گیاه ارای خواص ض میکروبی بر علیمه

گرم م فی مان اشرشمیا کلمی ،امالمونال ،شمیگال ،بروامال،

اور مممممو ،

و باکتری های گرم مث تی نظیر آنتراامیه  Bو

بممممماکتری همممممای اامممممتاشیلوکوکو
ااتاشیلوکوکو

او ومونا

اپی رمی ه ،اشرشمیاکلی ،کل سمیال

ااممترپتوکوکو وی مپ  Aو ااممتاشیلوکوکو ممانعممت بممه

آ رون وزا

عمل می آور و می ووان توی ور از پ ی ایلین عمل نما م .

پ ومونیه ،پرووئو
می باش

عصاره ایر ر مای معمولی از شعالیت باکتری همای

میرابلیه ،او ومونا

به تور کلی ایر بسمیار وامیم الطیمد ممی باشم و بمر روی

.)53

تید وامیعی از بماکتری همای گمرم مث مت و م فمی اثمرات

ر مطالعمممممه ای اثمممممرات ضممممم میکروبمممممی و

مباری ار .)60،59

آنتی اکسی انی موایر مور بررای ترار گرشمت و بیمار شم

مصر

عالوه بمر بماکتری همای نمام ر ه موامیر ممانم رشم لیسمتر ا
مونوام میتوننی ،امممالمونال و آام می توباکتربومانی باام میلو
اره و نیی می گر

پو ر ایر می ووان باعث کماها عفونمت

هلیکوبمماکتر پیلمموری شممو  .اگریممه ا من کمماها مع می ار
نیست ،ولی ااتفا ه از ایر ر ک ار وجو ی آنتی بیوویم

.)54
45
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رزممماری ا ممی از ورکی ممات ش لممی بممو ه و بممر علیممه

رخت بلوه که  Acarnنامی ه می شو  ،ر پیالمه ای بمه

نسترن رضوی و همکاران

خواص آنتی باکتریال گیاهان دارویی

( ،)Juniperus Communisایاه انه ) (Nigella sarivaنیمی

کاها التباب و ر شه ک می بمیا ومر ا من بماکتری کمم

ارای خممواص آنت می باکتر مال م می باش م  ،ول می مطالعممات

نما م  .)61ال تممه بممه نظممر م می را م  ،ااممتفا ه از ا میر خممام
خر نش ه وأثیر آنتی بیوویکی مطلوب وری اشته باش  ،ز را
خر کر ر و و م ل امیر خمام بمه پمو ر امیر از

خاصممیت آنتممی بیوویمم

بحث:

آلیسممین مو ممو ر آر کااممته

می شو و همچ ین تخیره اازی پمو ر امیر بمرای تموالنی

ا برخی از انم ام همای گیاهمار ارو می

م ت باعث و ل آلیسین بمر ورکی مات امولفوری گمری

م ممابم ممموثری از ممموا

ارو ممی مممی باشمم کممه از

می شو و نممی ووانم خاصمیت بمالاوه آلیسمین را بمر روی

زمار های بسیار ور واک ور ممور اامتفا ه انسمار ر

باکتری الاا نما

.)62

اراار بار ترار گرشته ان

.)66،2

مممر گل می  ،)Salvia officinalis L.متعل م بممه

بمممه تمممور کلمممی برخمممی خمممواص مو مممو ر

خانوا ه نع اعیار  )Lamiaceaeاامت .ممر گلمی کمی از

ااانه های گیاهی که م جر بمه خاصمیت آنتمی باکتر مال

گیاهار ارو ی با اثرات ض ر و ض التباب اات و ممانم

می گر ن ع ارو از  -1خاصیت آبگر میی کمه مو مب

از گسترش باکتری های پاوونر می گر  .مر گلی مر

نفوت ا من مما ه ر لی یم های اشمای املول همای بماکتری

گلی ،همچ ین مر گلی بما و ما خینمه نامیم ه ممی شمو )

می شو و ااختمار الولی را مختل ممی نما م و مو مب

و همیشه ا ی اامت ،بما اماته همای

خروج و نشت ور ها و گر مقتو ات الولی می شمو .

ی االه ،گیاه کوی
یوبی ،بر

ما ل بمه خاکسمتری و آبمی متما مل بمه رنم

 -2مموا ش ولیم

مو مو ر ااممانه گیاهمار کمه شممامل

اراوانی .ا ن گمل عضموی از خمانوا ه نع ماع اامت و بمومی

کممارواکرول ،اوننممول و ویمممول ممی باشم کممه بممه اشممای

م طاه م ترانه اات .مر گلی از نوع باارزش ور ن نع اع با

ایستوپالامی الول آایب رامان ه و نیمروی پروومونی و

خاصیت ض وش ج ،وب بر ،اثر م ر و وسمبیل شرا م هضم

ر ار الکتر کی الول را بر هم ز ه و مقتو مات املولی

اات .رضوی مصر ا ن گیماه بمرای از بمین بمر ر امر ر

اامانه هما

مممم

را م عا می نما  -3 .اوصال گروه کربونی

ترشممممه و اممممر ر بمممما م شمممما عصمممم ی مفیمممم

به پرووئین های الولی و لوگیری از ناا آممین اامی و

می باش  .ا ن گیماه ارای اثمر ضم ر تابمل ومو بی مثمل

کربوکسیالز که بیا ور به لیل و و ما ه امی امال هی

مورشین می باش  .اثرات ض ر و ض التباب از ا من گیماه

مو و ر ااانه ها می باش  -4 .واک ا های آل هیم ها

به اث ات رای ه اات .)63

که با گروه های  -SHموثر ر رش تار ها می باش و از

گیاهار گری که خاصیت ضم میکروبمی ارنم
شامل گیماه ام

نم ار خمار

رش میکروارگانیس ها لموگیری ممی نما م  -5 .و مو

ار ((Pycnocycla spinosa

آلفاور تین ر ااانه های گیاهار ارو ی که باعث عم م

ااممت کممه مممی ووانمم بممر روی بمماکتری هممای بااممیلو
اوبتیلیه ،آا رن لو

نا چر و کان

رش  11نوع باکتری می گر .

اآل ی که اثر اشمته

خممواص آنت می باکتر مال ااممانه هممای گی ماهی بممر

گمر وی ا رانمی

ض باکتری های گرم مث ت نس ت بمه گمرم م فمی بمیا ومر

) )Juglans Regiaنیی بر روی اامترپتوکوکو موومانه و

می باش که می ووان به لیل و و اشای پلی اماکار ی

ااترپتوکوکو اانگوائیه اثر ض باکتر ا ی اشته باشم

خار ی باکتری های گرم م فی باش و ا ب مق و شم ر

باش )33؛ همچ ین عصاره اومانولی بمر

و بر ض پوامی گی نم ار اامتفا ه گمر

)64؛ همچ مین

نفوت ااانه به رور ا ن ال ه گر

.)67

گیاهار گی ( ،)Tamarix Aphyllaگمل مخروتمی اراموانی

علی را همه مطالعات انجام ش ه بر روی خمواص

( ،)Echinacea purpureaبابونمه (،)Matricaria chammomila

ض میکروبی ااانه ها که آر هما را بسمیار م اامب بمت

(  ،)Berberis Vulgarisرخمممت پیمممرو

اامممتفا ه از امممیاها کمممر ه اامممت ،ولممی برخممی خمممواص

زرشممم
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تی شرا

ان کی بر روی آر ها ر ا رار صورت گرشته اات .)65
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وقر م

و ا یا آر ر موا ایا ی ع وار ش ه اات و وو ه به

ک م ه و امممی نی می از آر همما کشممد ش م ه کممه

مممی آور  .از ملممه خممواص امممی آر همما مممی ومموار بممه

اال اً با ا ن موا امر و کمار ارنم  ،ضمروری بمه نظمر

مم ما

می را ؛ همچ ین برخی ااانه های مور ااتفا ه ر

رماآلرن مم م
اا ااموننی

وماامم می ،خممممواص اا اامممممولیت

پیشکی نیی خواص اا اامولیتی

آر ها اشاره نمو .)68

ر ا من مطالعممه بس میاری از گیاهممار ارو ممی

خو نشار ا ه ان و به کمارگیری آر هما را مقم و

ارای خواص آنتی باکتر ال ش ااا ی ش ه اامت کمه
هر

و اا ااموننی

از

نمو ه ان
ل تیمم

مخمتص کمی از ناماه کشمور ممی باشم  .ر

)67؛ همچ ین ر مطالعه ای اثرات ارگمانو
ناشممی از ااممانه هممای گیمماهی بممه ع مموار

بسیاری از مطالعات انجام ش ه بر باکتری های مختلد

نگب ارن ه موا ایا ی آما ه مور وو ه ترار گرشتمه

مشخص ش ه اات که ااانه و عصاره گیاهار به کار

اات .به توری که ر موتم ااتفا ه از ااانه ر ایا

بر ه ش ه بیا ور بمر روی بماکتری همای گمرم مث مت

با ستی تع ایا په از م وی به وااطه ا ن موا واییر

موثر بو ه اات و از ا ن بین ااانه همای روا می بمه

نکر ه و همواره مطلوب باش و بما وو مه بمه خمواص

لیمل خاصمیت هیم روشوبی خاصمیت آنتمی باکتر مال

آنت می باکتر مال ااممانه همما ،گیاهممانی کممه خاص میت
ای رن س با ک گر ارن  ،به کار رون

بیا وری از خو نشار می ه و باکتری های گمرم

.) 2

م فی به لیل و و اشای پلی ااکار ی ا ازه نفوت
به اروهای گیاهی را نم ا ه و از اثمر آنتمی باکتر مال

نتیجه گیری:

آر ها می کاه  .ال ته می ووار ا ن ارو ها را به همراه
وز پا ی ی از آنتی بیووی

گیاهممار ارو ممی نممام ر ه ر ا من مطالعممه خاصمیت

های ص عتی به کار بمر و

ض میکروبی اشته و بر علیه تید وایعی از بماکتری همای

وأثیر بسیار خوبی از آر ها مشاه ه نمو .

گرم مث ت و م فی ااتفا ه می گر ن که از ا ن بین آو شمن

امممروزه بمما پیشممرشت وامممم و ص م عتی ش م ر

شممیرازی و اممیر بسممیار واممیم الطیممد بمممو ه و اامممتفا ه

کشممورها و روی آور ر مممر م بممه اممیاهای آممما ه

گستر ه ای ارن  .اگر یه وعم ا گیاهمار ارو می ر ا مرار

ااتفا ه از موا نگب ارنم ه ت یعمی و بمه ور از مموا

بسیار گستر ه اات ،ولی بمه تکمر مبم ومر ن اامانه هما و

شیمیا ی با زا ضروری به نظر می را  .عصاره و

عصاره های گیاهی به کار بر ه ش ه بمر ضم بماکتری همای

ااانه بسیاری از گیاهار ارو ی ممور مطالعمه نظیمر

گرم م فی و مث ت پر اخته ش ه اات که بر ااما شراوانمی

آو شن شیرازی ،اشس طین ،گل گاوزبمار ،ز مره ام ی،
رزماری ،ایر ،موایر ،ایاه انه ،اکالی تو  ،زرش

ر م ات

،

نگب ارن ه ت یعی موا امیا ی بمر علیمه بماکتری همای گمرم

گل راعی ،انار و گی به لیل خاصیت میکروبی بر ض

باکتری های پاوونر نظیمر اامتاشیلوکوکو
مو ممو

ر اممیا م می ووان م

اراشیا ی مختلمد کشمور ممی ووان م بمه ع موار

مث ت و م فی ااتفا ه شون .

اور مو

بممت نگب م اری اممال

تشکر و قدردانی:

ایاهای آما ه بمه کمار رونم  .بمه تمور کلمی همر یمه
ر اامانه هما بمیا ومر

نو س گار ا ن مااله بر خمو الزم ممی ان م از

باشم م  ،خمممواص آنتم می باکتر م مال آر هممما بمممر علیم مه

همکممارار مقتممرم معاونممت وقایاممات و ش مماوری و کلیمه

ماا ر موا ش ولی

مو مو

پاوونر های گیاهی بمیا ومر ممی باشم
برخی مطالعات

کسانی که ر و و ن ا من ماالمه مما را ماری نممو ه انم

 .)2ا ل تمه ر

ا ااگیاری نما .

ه های تانونی ااتفا ه از ااانه ها
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مق و ت همای ز ما ی را ر اامتفا ه از آر هما بمه و مو

امیت و ا جا وقر کات پواتی ووامب اشمرا ی کمه
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Background and aims: With increased resistance resulting from overusing of chemicalsynthetic antibiotics, finding alternative medicines that have antibacterial properties and they
have the least side effects on human health appears to be necessary. Many studies have been
taken into consideration medicinal plants with antimicrobial properties. The aim of this study
was to have an overview of the antibacterial properties of medicinal plants.
Methods: In this study, by searching key words as: herbs (Medicinal Plants), anti-bacterial
properties of medicinal plants in Iran , antimicrobial properties of medicinal plants in Iran, in
scientific articles published in databases as: Iranmedx, Magiran, Google scholar, Ebsco, Pubmed,
Science direct, and SID, the required data were obtained.
Results: Many herbs, including Zataria multifora, Urtica dioical, Crocus sativus L., Artemisia
Absinthium, Menta piperita, Eucalyptus globules L., Borago officinalis L., Scrophularia desrti,
Cuminum cyminum L., Rosmarinus officinalis L., Allium hirtifolium, Castaneifolia- sativa, Allium
sativum, Pycnocycla spinose, Juglans Regia, Salvia officinalis L. have strong antibacterial properties
against a variety of pathogenic bacteria.
Conclusion: In addition to the various medicinal plants with antimicrobial susceptibility and
pathogenic bacteria resistance, antimicrobial properties of these studied medicinal plants could
be used as a natural preservative in a variety of foods from these herbs. Thyme and garlic have
antibacterial effects on an extensive range of positive and negative gram bacteria through them.
Keywords: Medicinal plants, Antibacterial, Natural preservatives, Antibiotic sensitivity.
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