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 چکیده

 ینا در .شود استفاده عفونت معالجه در دارویی گیاهان از تا است شده باعث میکروبی ضد ایداروه برابر در دارویی مقاومت وقوع :مقدمه

گونه  چهاربر  او گل حن یهبادرنجبو یاه( دو گاستونی و آبی ی،لو/متاناتانول) عصاره سه میکروبی ضد اثرات مقایسهبه  ضرحا پژوهشراستا، 

 پرداخته است. یباکتر

 و Escherichia coli ، Staphylococcus aureus، Bacillus subtilis:لمورد نظر شام یهایابتدا باکتر ها:مواد و روش

Enterococcus تهیه فارلندمک نیم با معادل یونیسوسپانس ،فعال شده یهایو از باکتر گردیدند فعال براث نوترینت کشت یطدر مح 

با  خیساندن استخراج روش با حنا گل و بادرنجبویه گیاه دو ستونیا و ابی ی،لو/متاناتانول عصاره سه یکروبیضد م یهایتفعال .شد

 MBC( و ی( )حداقل غلظت مهارConcenteration Inhibitory Minimum) MIC یرمقاد یینتع و یسکیاستفاده از روش انتشار د

(Minimum Bactericidal Concentrationروی( )حداقل غلظت ضد باکتر )گردید یابیارز یچهار گونه باکتر ی. 

استون و  عصاره. باشدمی باکتری گونه چهار هر بر میکروبی ضد اثرات بیشترین دارای حنا استونی عصارهکه  ندنشان داد نتایج :هایافته

است.  Ecoliگونه  بر یهآب و اتانل/متانل برگ بادرنجبو هایبا عصاره یسهدر مقا یشتریب یکروبیاثرات ضد م یاتانل/متانل برگ حنا دارا

 MBC( و ی)حداقل غلظت مهار MICاثرات  یدارا یباًتقر یاهل هر دو گول/متانوآب و اتان هایعصاره نیزS. aureus  یدر مورد باکتر

 عصاره سه هر با مقایسه در را بارزی یکروبیاثرات ضد م یه،هر سه عصاره بادرنجبو یت. در نهابودند یکسانی( ی)حداقل غلظت ضد باکتر

 نشان دادند. Bacillus subtilisو   Enterococcus تریباک دو بر حنا برگ

 یشو افزا یج. با توجه به نتاداشترا  یکروبیاثر ضد م یشترینبرگ حنا ب یعصاره استون یش،مورد آزما یهاعصاره یانم در :یریگجهینت

ضد  یباتفنول از ترکیپل ترکیبات یسازمانند خالص یشترشود با مطالعات بیم یشنهادپ هایوتیکبیدر برابر آنت هایمقاومت باکتر

 استفاده کرد. یعفون یهایماریدر درمان ب یاهدو گ این یباکتر

 

 گل حنا ی، حداقل غلظت ضد باکتر ی،حداقل غلظت مهار یه،بادرنجبو یسکی،انتشار د :یدیکل کلمات
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 مقدمه
 در بیماری ایجاد در را مهمی نقش هامیکروارگانیسم

 همواره عوامل این از ناشی میر و مرگ. کنندمی ایفا انسان

 با مقابله دنبال به تااست  داشته آن بر را بشر

 ها،روش این ترینمهم از یکی. باشد هامیکروارگانیسم

 یکروبیضد م اثرات(. 1) است هابیوتیکآنتی از استفاده

گرم مثبت و  یهایباکتر یهعل یاهیگ یهاعصاره از یبرخ

 دست به یجشده و نتا یبررس یید غذامهم در موا یمنف

( و Minimum inhibitory concentration) MIC آمده،

MBC (Minimum bactericidal concentration) علیه 

 Impatiensیبا نام علم ا(. گل حن2) اندرا نشان داده یباکتر

walleriana  از سرده گونه یکنام Impatiens  است که در

 جنس .رویدیم یکموزامب تا یاکن از یقاشرق آفر

Impatiens 4و1یمتوکس-2نام  به یبیترک یدارا-

 جنس این هایگونه برای ترکیب این که است نفتوکینون

. است شده گزارش التهابی ضد و قارچی ضد خواص دارای

 که هستند تلخ ایمزه دارای جنس این هایگونه تمامی

 ینوند. اشمی استفراغ و اسهال ای،روده هایناراحتی باعث

 و هاآلکالوئید وجود یلدلمزه تلخ ممکن است به 

 اشباع  یرچرب غ ید. اسباشد گیاه این در هاگلیکوزید

α-از برخی در اسید ینولئیکهمراه ل به اسید یناریکپار 

 یا یهنجبورباد (.3) است شده مشاهده جنس این هایگونه

سته از را ،Melissa officinalis یبا نام علم یبادرشب

 (Lamiaceaes) یاننعناع یره( و تLamialesنعناسانان )

 یشگاه. رودهدمی گل مرداد و تیر هایماه یناست که ب

(. 4) است مدیترانه شرق از وسیعی بخش گیاه، ینا یاصل

جوان  یهاها و سرشاخهبرگ یاه،گ یناستفاده ا دقسمت مور

 قندهای کامفر، تانن، تلخ، ماده یک یکه حاو تآن اس

که  یسو اسانس مل پکتیکی مواد رزینی، مواد ختلف،م

 است، لیمو بوی یهمطبوع شب یرنگ با بویب یعیما

به موارد  توانیم یاهگ ینا یباشد. از جمله خواص درمانمی

، هدعم یتشنج، مقو ضد و یرودهندهاشاره کرد: ن یرز

سردرد و  ،پش قلبت کاهشکننده، بادشکن، اثر آرام

و  یستریه یبرا مفید ی،خوابیب تنظیم یجه،سرگ

 دندان، عصبی دردهای ی،خونکم ی،دوره باردار یهااستفراغ

 (4) قاعدگی وقوع تأخیرو  یسمیرمات دردهای درد، گوش

طور اختصار  هب یا( Escherichia coli) لیک یشیااشر

E.coliیاسهاز خانواده انتروباکتر یگرم منف یلباس ی، نوع 

گرم وجود وده جانوران خوندر ر یعطور شا هکه ب است

 اختصاص خود به را روده فلوراز  درصد 1 یباکتر یندارد. ا

ک فرد به فرد یاز  یدهان -یمدفوع یرمس طریق از و داده

عامل عفونت  ترینشایع یباکتر این. شودیمنتقل م یگرد

 یهاعفونت ازدرصد  90است که حدود  یدستگاه ادرار

. عالئم دهدید اختصاص مدر زنان جوان را به خو یادرار

 ی،عفونت به صورت تکرر ادرار، سوزش ادرار ینا ینیبال

(. 5) باشدمیخون در ادرار و چرک در ادرار 

 یک(، Staphylococcus aureusاورئوس ) یلوکوکوساستاف

 ینتراست که مهم یاریاخت هوازییگرم مثبت و ب یکوکس

وب محس یاز نظر پزشک Staphylococcusگونه در جنس 

ها از از عفونت یعیگستره وس یباکتر ین. اشودیم

دانه، کورک، )مانند جوش یساده پوست یهاعفونت

 یدکنندهتهد هاییماریمژه و آبسه( گرفته تا بگل یرک،کفگ

 یت،اندوکارد یلیت،استئوم یت،مننژ ی،)مانند پنومون یزندگ

(. 6) نمایدیم یجاد( را ایسمیو سپت یسندرم شوک سم

S.aureus یهاعفونت یجادکنندها یععامل شا پنجاز  یکی 

است و  یزخم پس از جراح یهاعفونت یژهبه و یمارستانیب

متحده  یاالتا هاییمارستانهزار نفر در ب 500هر سال، 

(. 6) شوندیمبتال م S.aureus یهابه عفونت یکاآمر

و از  یلسرده از رده باس یک( نام Bacillus) یلوسباس

 اییلهگرم مثبت، م هایلوساست. باس سهیالخانواده باس

هستند و  یاریاخت هوازییب یا یاجبار یشکل و اغلب هواز
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گرم  ی،بزرگ و هواز هاییشامل: باکتر یلوسباس جنس

 گیرند،یکه به صورت پشت سر هم قرار م یایلهمثبت و م

 یلوسباس یرجنس نظ ینا یاز اعضا یاری(. بس7) باشدیم

در  یت( به صورت ساپروف subtilis Bacillus) یلیسسوبت

قادر به  که شوندیم مشاهده یجاتآب و هوا و سبز ،خاک

مولد  روتوکسینانت یدتول یلهرشد در غذاها بوده و به وس

 از. دننماییم یتمسموم یجادا ،زاتهوع یناسهال و توکس

 به توانیم Bacillus subtilisبا  مسمومیت عالئم جمله

(. 7) کرد اشاره شکمی ناگهانی هایدرد و استفراغ تهوع،

 یگرم مثبت هایکوکسی( Enterococcusانتروکوک )

 هاییرهزنج یا( یپلوکوککه به صورت جفت )د هستند

ها از انتروکوک یز. تماشوندیم مشاهدهکوتاه 

 مشکل یاربس ی،ظاهر هاییژگیو طریقها از استرپتوکوک

در روده  Enterococcusاز  یستزاست. دو گونه مهم هم

 95تا  90) یسفکال وسانسان عبارت هستند از: انتروکوک

 یردرصد(. سا 10تا  5) یومفاس وسدرصد( و انتروکوک

 یماریب یجادکه به ندرت اEnterococcus  یهاگونه

فالووس،  یکاسل وسعبارت هستند از: انتروکوک کنند،یم

. ینوسوسراف وسو انتروکوک ینارومگال وسانتروکوک

 نیز Enterococcusشده توسط  یجادا یهافونتع ترینمهم

و  یتاندوکارد یمی،باکتر ی،ادرار یمجرا یهاعفونت

 (.8) باشندیم یتمننژ

از نظر مقاومت  Enterococcus ی،پزشک یدگاهد از

 هب Enterococcusاز  ید. برخندار یتاهم یذات یوتیکیبیآنت

 یلین،سیبتاالکتام )پن هاییوتیکبیبه آنت نسبت یطور ذات

مقاوم هستند.  ینوگلیکوزیدهاو کارباپنم( و آم هاینسفالوسپور

مقاوم به  وسیانتروکوک هاییهدر دو دهه گذشته، سو

 یافته یشافزا هایمارستاندر ب یبستر یماراندر ب ینسیونکوما

  یسینمقاوم به ونکوما هاییهدرمان سو ی. برااست

 یستیندالفوپر/ینوپریستینمانند کوئ هایییوتیکبیآنتاز 

توجه به  با(. 8) شودیاستفاده م یگسیکلینت یا( ینرسیدس)

اثرات ضد  یسهمقا هدف اب حاضرشده، پژوهش  یانمطالب ب

 یاهدو گ یو استون یاب ی،لول/متانوسه عصاره اتان یکروبیم

 .است شده انجام یگونه باکتر چهارو گل حنا بر  یهبادرنجبو
 

 هامواد و روش

 یباکتر سازیفعال

شامل:  یگونه باکتر چهار مطالعه این در

(ATCC:25922 )Escherichia coli، Staphylococcus 

aureus (ATCC:25923) ،(ATCC:8432) Bacillus subtilis 

 یکروبیم بانک از Enterococcus( ATCC:29212و )

در  مشهد پزشکی علوم دانشگاه یشناسیکروبم یشگاهآزما

 یابتدا باکتر یش،انجام آزما ی. برایدگرد یهته 1398سال 

 یحاو یطمح وبراث فعال شد  ینتکشت نوتر یطدرون مح

درجه درون  37 یساعت در دما 24به مدت  یباکتر

 ،فعال شده یهایانکوباتور قرار داده شد. سپس از باکتر

 سیسی 1 هر درفارلند )مک یممعادل ن یونیسوسپانس

( دارد وجود ریباکت سلول 5/1×  810 فارلندمک نیم معادل

  (.9د )گردی یهته

 

 یتفعال یجهت بررس یاهیگ یهانمونه یسازآماده

 یکروبیضد م

 ضد اثرات تعیین یشعصاره خام جهت انجام آزما

 200 منظور،ین. بدگردید تهیه خیساندن روش با یکروبیم

 لیتریلیم 5در  بادرنجبویهو  حنا یاهانگ برگگرم از یلیم

( Merck کت)شر استونی و آبی ی،لوان/متاتانول یهاحالل از

 به یساعت درون بن مار یکو به مدت  شد هقرار داد

به مدت  هانمونه سپس. گردید یریگصورت کامل عصاره

( با Sigma3-16L آلمان،) یفیوژیدر سانتر یقهدق 20

 از نهایت، در. شدند داده قرار یقهدر دق دور 3000 سرعت

استفاده شد  میکروبی دض فعالیت بررسی برای رویی محلول

 یکرونم 2/0با قطر  یلتریحاصل با عبور از ف یهاو عصاره
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 5 از یکروبی،ضد م اثرات تعیین برای. نددگردی یلاستر

حالل  سیسی 100 درگرفته شده  یهااز عصاره یکروگرمم

 (.10استفاده شد )

 

  یسکروش انتشار د

 با یاهیگ یهاعصاره یکروبیم ضد یتغربال کردن فعال

و همکاران   Chakrabortyتوسط شده ارائه روش از استفاده

 ابتدا یش،آزما انجام منظور(. به 9شد ) انجام ییرتغ یبا اندک

 فعال براث نوترینت کشت یطمورد نظر در مح یهاباکتری

 یونیسوسپانس ،فعال شده یهای. سپس از باکترگردیدند

 یه. پس از تهشد تهیه فارلندمک نیم با معادل

 طور به آگار هینتون مولر کشت محیط روی پانسیون،سوس

ها از عصاره یکرولیترم 50. سپس یدپخش گرد یکنواخت

 یم،قرار داده بود هایتپل یکه رو یکاغذ یهایسکد یرو

هر  یمناسب برا یها در دماپلیت یان،شد و در پا ریخته

 قرار درجه 37 انکوباتور درساعت  24به مدت  یباکتر

  .گرفتند

 

  MIC  وMBC  یینتع

 یهایتدر پل Microdilution brothروش کار 

و   Mazzolaپروتکل براساس ایخانه 96 یکروتیترم

 450 کار، ینا یبرا (.11) بود ییرتغ یهمکاران با اندک

 اضافه 9تا  2 یهامیکروتیوب درون یطمح از یکرولیترم

 به یاهیگ یهاعصاره از یکرولیترم 450 همچنین. گردید

 یکروتیوباضافه گشت. سپس از م 2و  1 یهاچاهک درون

 یختهر 3شماره  میکروتیوب به یکرولیترم 450، 2شماره 

 8شماره  میکروتیوب تا ترتیب ینهم به رقت سری و شد

شماره  میکروتیوب از یکرولیترم 450ساخته شد و در آخر 

 از یکرولیترم 100 ادامه، درشد.  یختهدور ر 8

و به  گردیدها اضافه یکروتیوبم مبه تما یکروارگانیسمم

درجه قرار  37 دمای با یدرون انکوباتور ساعت 24مدت 

 پلیت عدد 12 داخل کشت یطداده شد. سپس مح

و  گردید تقسیم مساوی صورت به استریل پالستیکی

 در. شدند یم)خانه( تقس یها به هشت قسمت مساویتپل

 مرحله در شده یهته یهارقت سری از یکرولیترم 50 ادامه،

 آماده پلیت 12 از هرکدام در( قسمت 8 از قسمت 5)اول 

 به پلیت یگرد یهاخانه در و شد ریخته دوم مرحله در شده

فارلند و مک نیم غلظت با میکروب میکرولیتر 50 ترتیب

شد. در  ریختهشده از قبل  یهو عصاره ته یکروبمخلوط م

 37 یبا دما ینکوباتوراساعت داخل  24به مدت  یت،نها

. یدگرد یسهمقا یکدیگربا  یجدرجه قرار داده شد و سپس نتا

 عنوان به عصاره و کشت محیط مخلوط آزمایش یندر ا

 عنوان به باکتری و کشت محیط مخلوط و منفی کنترل

 به توجه با پایان در. شد گرفته نظر در مثبت کنترل

 MBC یزانم ،MICدست آمده از آزمون  هب هایغلظت

 . گردیداز عصاره محاسبه  هر غلظت یبرا

 

 یآمار یلو تحل یهتجز

. گردیدند طراحی تکرار سه با شده انجام آزمایشات تمام

 افزارنرم از استفاده با هاداده سنجش، هر انجام از پس

SPSS 24 احتمال سطح در (P=0/05تجز )تحلیل و یه 

 تجزیه کمک به آزمایش مورد عوامل نوع براساس .شدند

 ،(ANOVAعامل ) یک طرح برای فهطریک واریانس

 بین اختالف بودن معنادار شدند، مقایسه هامیانگین

 چند آزمون کمک به هاداده و گردید تعیین هامیانگین

 . شدند بندیگروه دانکن ایدامنه
 

 نتایج

 دیسکی انتشار نتایج

 گردید مشخص دوطرفه واریانس آنالیز از استفاده با

 برگ هایعصاره بیمیکرو ضد فعالیت میزان که

 نوع از متأثر و گیاه نوع تأثیر تحت حنا برگ و بادرنجبویه
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 نهایی نتایج. باشندمی( یو استون ی/متانولی)اتانول حالل

 بیشترین دارای حنا برگ استونی عصاره که دادند نشان

اما  باشد؛می باکتری گونه چهار هر بر میکروبی ضد اثرات

 یابودند  اثر بدون یهبادرنجبو برگ مختلف هایعصاره

 ،رابطه ین(. در ا1 شکل) داشتند کمی بسیاری تأثیر

 ینترحساس و Staphylococcus aureusگونه  ینترمقاوم

 یسکیحاصل از انتشار د یج. نتابود Enterococcusگونه 

 یشترینب یبرگ حنا دارا یکه عصاره استون ندنشان داد

 و بوده یهر چهار گونه باکتر بر یکروبیاثرات ضد م

 یابوده و  اثر بدون بادرنجبویه برگ مختلف هایعصاره

 .اندداشته کمی بسیار تأثیر

 

  MICو  MBC نتایج

 که گردید مشخص دوطرفه واریانس آنالیز از استفاده با

و  یهبرگ بادرنجبو هایعصاره میکروبی ضد فعالیت میزان

و  یولو نوع حالل )اتانول/متان یاهنوع گ یرثأبرگ حنا تحت ت

که عصاره استون و  ندنشان داد یج( قرار دارد. نتایاستون

 یشتریب یکروبیاثرات ضد م یل برگ حنا داراول/متانواتان

ل برگ ول/متانوآب و اتان هایبا عصاره یسهدر مقا

 یاست. در مورد باکتر E.coliگونه  بر یهبادرنجبو

Staphylococcus aureus، ل ول/متانوآب و اتان هایعصاره

بودند  یو کشندگ یاثرات بازدارنگ یدارا یباًتقر یاهر دو گه

 یکروبیاثرات ضد م یههر سه عصاره بادرنجبو یتو در نها

 دو یبا هر سه عصاره برگ حنا رو یسهرا در مقا یبهتر

نشان دادند.  Bacillus subtilisو Enterococcus  یباکتر

ی مورد بررس هاییهسو یرو MBCو  MICحاصل از  یجنتا

ل برگ ول/متانوعصاره استون و اتان که بودند آن از اکیح

 با یسهدر مقا یشتریب یکروبیاثرات ضد م یحنا دارا

 

 
: ب ی،کل اشریشیاالف:  یهایبر باکتر یهبرگ حنا و بادرنجبو یاه( دو گM) یو متانول (EM) ی/متانولی، اتانول(w) یآب یهاعصاره یسکیانتشار د نتایج: 1 شکل

 یسسابتل یلوس: باسد ،اورئوس استافیلوکوکوسج:  ،انتروکوکوس
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الف:  یهایبر باکتر یهبرگ حنا و بادرنجبو یاه( دو گM) ی، متانول(EM) ی/متانولی، اتانول(w) یآب یهاعصاره MBCو  MIC مقادیر: 2 شکل

مربوط به  MBC2و  MIC2مربوط به برگ حنا و  MBC1و  MIC1) یستلبوس یلوسباسد:  ،انتروکوکوسج:  ،کلی یاشیاشر، ب: اورئوس یلوکوکوساستاف

 (باشدیم یهبرگ بادرنجبو

 

گونه  یرو یهل برگ بادرنجبوول/متانوآب و اتان هایعصاره

Ecoli ی. در مورد باکترباشدمی Staphylococcus aureus، 

 یدارا یباًتقر یاهل هر دو گول/متانوآب و اتان هایعصاره

هر سه عصاره  یتبودند و در نها یو کشندگ ینگاثرات بازدار

با هر  یسهرا در مقا یبهتر یکروبیاثرات ضد م یهبادرنجبو

و  Enterococcus یدو باکتر یسه عصاره برگ حنا رو

Bacillus subtilis (2)شکل  نشان دادند. 

 

  بحث

 یاهیگ یهاعصاره یاییضد باکتر یتفعال یقدق یسممکان

به نظر  چنیننشده است و  یهنوز به طور کامل بررس

در  ییرتغ یلهوس هب یاهانگ یفنل یباترسد که ترکیم

خود را  یاییضد باکتر یتفعال ی،سلول یساختار و عمل غشا

 یفنل یباتد که ترکندهیکنند. مطالعات نشان میاعمال م

 یجهدر نت ؛شوندیم یسلول یغشا یرینفوذپذ یشباعث افزا

گرم  یهاید. در باکتررویم ینسلول متورم شده و از ب

و  یکروبیمواد ضد م ،اورئوس یلوکوکوساستاف یرمثبت نظ

آن  یو غشا یباکتر یسلول یوارهد یبه راحت یفنل یباتترک

به  یکنند و باعث نشت مواد درون باکتریم یبرا تخر

 یکروبیضد م یهایتفعال یگرد. از دنشومی یرونب یطمح

محلول  یباتترک یدهها در شکلآن ییتوانا ی،فنل یباتترک

 یهایرندهگ شدنباعث خراب  که استها ینبا پروتئ

را با  یدر باکتر ینشده و سنتز پروتئ یباکتر یسطح

 (.10کند )یاختالل مواجه م

 هایآزمون نتایج به توجه با مطالعه این در

با روش  یهبرگ حنا و بادرنجبو هایعصاره اکسیدانی،آنتی

استون و آب از نظر  ،لو/متانلودر سه حالل اتان یساندنخ

 یج. نتاندقرار گرفت یمورد بررس یکروبیخواص ضد م
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برگ حنا  یکه عصاره استون ندنشان داد یسکیانتشار د

هر چهار گونه  بر یکروبیاثرات ضد م یشترینب یدارا

 بادرنجبویه برگ مختلف هایعصاره و باشدیم یباکتر

 راستا، ین. در انداداشته کمی بسیار تأثیر یا بوده اثر بدون

 ینترحساس و Staphylococcus aureusگونه  ینترمقاوم

 یزن یو بازدارنگ یاثر کشندگ یج. نتابود Enterococcus آن

ل برگ حنا ول/متانوکه عصاره استون و اتان ندنشان داد

 یهابا عصاره یسهدر مقا یشتریب یکروبیاثرات ضد م یدارا

. است E.coliگونه  بر یهل برگ بادرنجبوول/متانوآب و اتان

آب  هایعصاره ،Staphylococcus aureus یدر مورد باکتر

و  یاثرات بازدارنگ یدارا یباًتقر یاهل هر دو گول/متانوو اتان

اثرات  یه،هر سه عصاره بادرنجبو یتبودند و در نها یکشندگ

با هر سه عصاره برگ  یسهرا در مقا یبهتر یکروبیضد م

 Bacillus subtilisو  Enterococcus یدو باکتر برحنا 

 با ارتباط درو همکاران که  ربانینشان دادند. در مطالعه 

 یدانجام شد، مشخص گرد یهبادرنجبو یکروبیخواص ضد م

 بر یخوب یاثرات مهار یاه،ل گول/متانوکه عصاره آب و اتان

Staphylococcus aureus یجمهم با نتا یندارد که ا 

 که ساخت خاطرنشان بایداست.  خوانحاضر هم پژوهش

 استفاده مورد حالل تأثیر تحت شدت به اثرات این

 (.12) باشندمی

نمودند که  یانب خود پژوهش درو همکاران  احسانی

گرم  هاییباکتر بر یخوب یاثرات مهار یه،بادرنجبو یاهگ

 سوی(. از 13دارد ) Staphylococcus aureusمثبت مانند 

 یالو ضد باکتر یارچضد ق یروسی،اثرات ضد و دیگر

 خواص(. 14-16نشان داده شده است ) یبه خوب یهبادرنجبو

 و مطالعه مورد خوبی به نیز حنا گل گیاه میکروبی ضد

مشخص  یامطالعه در رابطه، این در. است گرفته یبررس

 یرو یخواص مهار یدارا یاهکه عصاره برگ گ گردید

 همخوانی ضرحا مطالعه نتایج با که باشدیم E.coli یباکتر

اثرات  ،و همکاران Delgadoدر مطالعه  ین(. همچن17) دارد

و  E.coli هاییباکتر یرو یاهگ ینا یکروبیضد م

Staphylococcus aureus ( 18نشان داده شد  .) 

 

 یریگجهینت

 نیحاضر اول پژوهش، گرفتهصورت مطالعاتبا توجه به 

 ناهایگ یکروبیهمزمان خواص ضد م سهیمقا یتالش برا

 یپاتوژن باکتر هیچهار سو یرو هیگل حنا و بادرنجبو

 حالل سه و استخراج روش نوع ریتأث راستا، نیا در. باشدیم

 برگ عصاره دو هر ج،ینتا یمبنا بر. گرفت قرار زیآنال مورد

که  بودند یخوب یکروبیم ضد خواص یدارا هیبادرنجبو و حنا

را نشان  یتربرگ حنا اثرات به یعصاره استون راستا، نیدر ا

 هیبرگ بادرنجبو یکروبیخواص ضد م مطالعه نیا درداد. 

 ،Staphylococcus aureus یسه سوش باکتر یرو

Enteroccus  وBacillus subtilis نشان داده شد. یبه خوب 

 

 حمایت مالی

 شده یمال تیحما الزهرا دانشگاه یسو ازپژوهش  نیا

 .است

 

 مالحظات اخالقی

 شده است. تیرعا یول اخالقپژوهش تمام اص نیر اد
 

 تضاد منافع

 یمنافع تضاد گونهچیه که ندینمایم اعالم سندگانینو

 .ندارد وجود حاضر پژوهش در
 

 تشکر و قدردانی

ارشد رشته  ینامه کارشناسانیمقاله برگرفته از پا نیا

. باشدیدانشگاه الزهرا م یستیدانشکده علوم ز یمیوشیب

 نیانجام ا که در یو پژوهشگران دیاسات یازتمام لهیوسنیبد

 .گرددیم یتشکر وقدردان رساندند، ارییمطالعه 
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Abstract 

Introduction: Emergence of resistance to antimicrobial medications has led to the use of medicinal 

herbs for the treatment of infections. In this regard, this study aimed to investigate the antimicrobial 

effects of three extracts (i.e., ethanol/methanol, water, and acetone) of Melissa officinalis and 

Impatiens walleriana on four species of bacteria. 

Materials and Methods: The selected bacteria, including Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Bacillus subtilis, and Enterococcus were first activated in the culture medium of broth neutrinos. 

Subsequently, a suspension equivalent to half McFarland was prepared from the activated bacteria. 

Antimicrobial activities of the extracts were evaluated by microdilution broth and disc diffusion 

methods to determine the minimum inhibitory and bactericidal concentration values. 

Results: Based on the results, the Impatiens walleriana acetone extract had the most antimicrobial 

effects on all four species of bacteria. Moreover, acetone and ethanol/methanol extracts of Impatiens 

walleriana had more antimicrobial effects on E. coli than ethanol/methanol and water extracts of 

Melissa officinalis. In case of S. aureus, the water and ethanol/methanol extracts of both plants had 

almost the same minimum bactericidal and inhibitory concentration values. Finally, it can be said 

that all three Melissa officinalis extracts had better antimicrobial effects on Enterococcus and B. 

subtilis than the three Impatiens walleriana extracts. 

Conclusion: Among all extracts, acetone extract of Impatiens walleriana showed the highest 

antibacterial property. Given the results and the increasing resistance of bacteria to antibiotics, it is 

suggested to use antibacterial compounds of plants for the treatment of infectious diseases; 

nevertheless, further studies should be carried out in this regard. 

 

Keywords: Disc diffusion, Impatiens walleriana, Melissa officinalis, Minimum inhibitory 

concentration, Minimum bactericidal concentration 

 


