
 

                                                                       55 

Arak Medical University Journal (AMUJ)                                                                                        Original Article   
              2012, 14(6, Suppl 3): 55-63 

 
Evaluation of the antibacterial effects of Eucalyptus globulus extracts on 

intramacrophage Brucella melitensis 16M 
 

Abdollah-zade P(M.Sc)1,  Shapouri R(Ph.D)2*, Nasiri-Semnani Sh(Ph.D)3, Alizade H(M.Sc)1 

 
1- Department of Microbiology, Islamic Azad University of Zanjan, Zanjan, Iran  
2- Department of Bacteriology, Biology Research Center, Islamic Azad University of Zanjan, 
Zanjan, Iran 
3- Department of Physiology, Biology Research Center, Islamic Azad University of Zanjan, 
Zanjan, Iran 

 
Received: 8 Oct 2011, Accepted: 18 Jan 2012             
 
Abstract 

Background: Brucellosis is caused by brucella which is a facultative intracellular pathogen 
invading both professional and nonprofessional phagosytic cells. Eucalyptus globulus is one of the 
most widely used medicinal plants in folk medicine throughout the world. The aim of this study was to 
evaluate the antibacterial effects of Eucalyptus globulus extracts on intramacrophage Brucella 
melitensis 16M. 

Materials and Methods: In this experimental study, after preparing aquatic, ethanolic, and 
acetonic extracts of Eucalyptus globules, the effect of the extracts on intramacrophge survival of B. 
melitensis 16M obtained from cell culture of Balb/c mice peritoneal macrophages was studied. In order 
to do this, after lysis of macrophages, through preparation of serial dilutions and culture on Mueller 
Hinton agar medium, the number of colonies grown was counted. 

Results: The maximum antimicrobial activity of Eucalyptus globulus extracts on 
intramacrophage B. melitensis 16 M were in 1:40 dilution (21.62 mg/ml) of the aquatic extract, 1: 640 
dilution (1.26 mg/ml) of the ethanolic extract, and 1:320 dilution (2.59 mg/ml) of the acetonic extract 
after 24h. 

Conclusion: Aquatic, acetonic, and ethanolic extracts of Eucalyptus globulus possess 
antimicrobial properties against intramacrophage B. melitensis 16M and ethanolic extract has the most 
effective antimicrobial activity on intramacrophage Brucella melitensis; therefore, these extracts can 
be useful in treatment of brucellosis. 

Keywords: Antibacterial activity, Brucella melitensis 16M, Cell culture, Eucalyptus globulus 
extracts, Macrophage 
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بر  )Eucalyptus globulus(ارزیابی اثرات ضد باکتریایی عصاره اوکالیپتوس 
   درون ماکروفاژيM16روي بروسال ملی تنسیس 

  
  1، حامد علیزاده 3انی، شهرزاد نصیري سمن*2، رضا شاپوري1پیمان عبداله زاده

  
 یران ، ازنجان، زنجان واحد اسالمی آزاد  کارشناس ارشد میکروبیولوژي، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه-1

  زنجان، ایران  زنجان، اسالمی واحد آزاد دانشگاه بیولوژي، تحقیقات مرکز باکتري شناسی،  استادیار، دکتراي تخصصی-2
  ایران زنجان، زنجان، اسالمی واحد آزاد دانشگاه بیولوژي، تحقیقات مرکز یزیولوژي گیاهی،ف  استادیار، دکتراي تخصصی-3
  

 28/10/90 ، تاریخ پذیرش 16/7/90تاریخ دریافت 
 چکیده 

هاي  باشد ایجاد شده که سلول بروسلوزیس توسط بروسال که یک پاتوژن داخل سلولی اختیاري می: زمینه و هدف
اوکالیپتوس یکی از پرکاربردترین گیاهان دارویی در . دهد اي را مورد تهاجم قرار می  غیر حرفهاي و فاگوسیت کننده حرفه

هاي اوکالیپتوس بر روي بروسال  هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات ضد باکتریایی عصاره. باشد پزشکی سنتی در دنیا می
   .باشد  درون ماکروفاژي میM16ملی تنسیس 

هاي اوکالیپتوس، اثر  هاي آبی، اتانولی و استونی برگ  پس از تهیه عصاره، مطالعه تجربی در این:ها مواد و روش
با کشت سلولی از ماکروفاژهاي صفاقی موش بالب سی M16ها بر بقاي داخل ماکروفاژي بروسال ملی تنسیس  عصاره

 کشت بر روي محیط مولر هینتون آگار، هاي سري و انجام به این منظور پس از لیز ماکروفاژها، با تهیه رقت. مطالعه گردید
  .هاي رشد کرده مورد شمارش قرار گرفت تعداد کلنی

 درون ماکروفاژي بعد از M16هاي اوکالیپتوس بر روي بروسال ملی تنسیس   حداکثر فعالیت ضد میکروبی عصاره:ها یافته
گرم بر   میلی26/1 (1:640آبی و عصاره )  میلی گرم بر میلی لیتر62/21 (1:40هاي   ساعت در رقت24مدت زمان 

  .عصاره استونی بود) لیتر گرم بر میلی  میلی59/2 (1:320عصاره اتانولی و ) لیتر میلی
 M16هاي آبی، اتانولی و استونی اوکالیپتوس داراي اثر ضد میکروبی علیه بروسال ملی تنسیس   عصاره:نتیجه گیري

 فعالیت ضد میکروبی بر روي بروسالي داخل ماکروفاژي دارد، لذا این درون ماکروفاژي هستند و عصاره اتانولی بیشترین
  .توانند مفید باشند ها در درمان بروسلوزیس می عصاره

  هاي اوکالیپتوس، کشت سلولی، ماکروفاژ ، عصارهM16اثرات ضد میکروبی، بروسال ملی تنسیس :  کلیديواژگان
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  مقدمه
چنان که به عنوان تب مواج، تب  بروسلوزیس هم

ترین  اي یا تب مالت شناخته شده است، یکی از مهم مدیترانه
تواند در  هاي مشترك بین انسان و حیوان بوده که می بیماري

اثر تماس مستقیم یا غیر مستقیم با حیوانات آلوده یا 
 بالینی آن غیر  نماي.)1(الت آنها به انسان منتقل شودمحصو

دهد و  اختصاصی بوده و تظاهرات بسیار متغیري را نشان می
تواند از یک بیماري حاد تب دار تا یک بیماري خفیف و  می

تواند از چند روز  مدت بیماري نیز می. نامشخص بروز نماید
سلوز انسانی  میزان بروز برو.)2(تا چندین سال به درازا بکشد

در سطح جهان مشخص نیست و این ناشی از تفاوت در 
کیفیت سیستم گزارش دهی و اطالع رسانی در کشورهاي 

ساالنه بیش از نیم میلیون مورد جدید بروسلوز . مختلف است
 World)  سازمان جهانی بهداشت کشور جهان به100از 

Health Organization-WHO) شود که  گزارش می
. )3(آن خاص کشورهاي جهان سوم استقسمت اعظم 

اي براي کنترل این بیماري در  هاي گسترده گرچه برنامه
بسیاري از کشورها اجرا شده است اما هم چنان مناطقی 
وجود دارند که بیماري در آنها اندمیک است، به طوري که 
تنها چند کشور در جهان وجود دارند که این بیماري در آنها 

  .)2، 1(ریشه کن شده است
هاي کوچک گرم منفی  بروسالها کوکوباسیل

 و تکثیر شده ترجیحاً توسط ماکروفاژها فاگوسیتوز بوده که
هاي سیتولیتیک  چون تا به حال توکسین یا آنزیم. شوند می

شود  براي بروسال شناسایی نشده است این فرضیه مطرح می
تر مربوط به قدرت ش این باکتري بیعواملکه ویروالنس 

اخل سلولی آن است که هر از چند گاهی باعث بقاي د
درمان بروسلوز . )4(شود باکتریمی و سایر تظاهرات آن می

هاي رایج باعث کاهش درد، کاهش عالیم و  با آنتی بیوتیک
شود اما به دلیل  کاهش عود بیماري و سایر عوارض آن می

هاي میزبان استفاده از  ها در داخل سلول حضور باکتري
ها را دارند ضروري   قدرت نفوذ به داخل سلولداروهایی که

در درمان بروسلوز براي جلوگیري از . )5(رسد به نظر می
بروز مقاومت و عود مجدد از ترکیب دو دارو استفاده 

درمان معمول بروسلوز ترکیبی از تتراسایکلین . شود می
خوراکی به همراه استرپتومایسین تزریقی و یا ترکیب 

 تتراسایکلین خوراکی است که به جاي ریفامپین خوراکی و
اما با این  شود، استرپتومایسین از جنتامایسین هم استفاده می

از . شود وجود عود مجدد بیماري در برخی موارد مشاهده می
، نوزادان ها براي کودکان تتراسایکلین مصرف جایی که آن

، در زنان باردار و نوزادان باشند  همراه با عوارض می جنینو
سولفا متوکسازول را جایگزین داکسی -ید تري متوپریمبا

رسد که فعالیت این داروها علیه  به نظر می. سایکلین نمود
هاي میزبان محدود بوده و قادر به  بروسال در داخل سلول

هم چنین با . باشند ریشه کن کردن کامل عامل بیماري نمی
هاي مذکور هم چنان مشکالت مربوط  وجود آنتی بیوتیک

هاي خفته عفونت در بدن و بسیاري از موارد   کانونبه
هاي درمانی چند  از این رو با وجود رژیم. شود مشاهده می

هاي  دارویی، طوالنی مدت بودن دوره درمان و شکست
هاي درمانی جدید  درمانی، دانشمندان را مجبور به یافتن راه

  .)6-8(براي بروسلوزیس نموده است
ان دارویی است که از اوکالیپتوس از جمله گیاه

این گیاه . خواص ضد میکروبی وسیعی برخوردار است
متعلق به خانواده میرتاسه بوده که زیستگاه طبیعی آن در 
استرالیا قرار دارد اما امروزه در سراسر جهان از جمله ایران 

هاي این گیاه به علت دارا بودن  برگ. گسترده شده است
هاي بیولوژیکی  عالیتترکیبات شیمیایی مختلف، داراي ف

وسیع از جمله خواص ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتی 
هاي  ترین ترکیب شیمیایی برگ مهم. باشند اکسیدانی می
سینئول یا اوکالیپتول است که در پزشکی -8و1اوکالیپتوس، 
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 طیف روي هاي این گیاه عصاره برگ. مصرف دارویی دارد
 نظیر نفیگرم م و مثبت گرم هاي باکتري از وسیعی

سالمونال  دیسانتري، شیگال اورئوس، استافیلوکوکوس
 قارچ نیز و سرئوس باسیلوس کلی، اشریشیا پاراتیفی،
 داده نشان خود از میکروبی ضد فعالیت آلبیکنس کاندیدا

 از بسیاري درمان براي اوکالیپتوس است، به طوري که از
 و خونی اسهال آنفلوانزا، تونسیلیت، مانند ها بیماري
هدف از این . )10، 9(شود می استفاده پوستی هاي بیماري

هاي اوکالیپتوس  هاي آبی و آلی برگ تحقیق بررسی عصاره
هاي میزبان  اي که توانایی نفوذ به داخل سلول به عنوان ماده

 .باشد را داشته و باعث حذف باکتري در داخل آنها شود، می

  
  اهروش مواد و 

کتریایی بروسال ملی ر این مطالعه تجربی، سویه باد
 از بانک میکروبی مرکز تحقیقات بیولوژي M16تنسیس 

هاي  برگ. دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان تهیه گردید
آوري و  تازه گیاه اوکالیپتوس از حوالی شهرستان اهواز جمع

هاي کشت مورد استفاده از شرکت مرك تهیه  تمامی محیط
  .شدند

 بالب سی  سر موش نژاد5این مطالعه روي 
(Balb/c) گرم 25±5اي به وزن تقریبی   هفته6-8 با سن 

خریداري شده از انستیتو پاستور ایران در مرکز تحقیقات 
 مقبل از انجا.  انجام گرفتمدانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجا

 هفته جهت سازگاري با محیط 3آزمایش حیوانات به مدت 
با آب و در آزمایشگاه قرار گرفتند و در طی این مدت 

کلیه نکات مربوط به . شدند غذاي کافی تغذیه می
 . دستورالعمل کار با حیوانات در این مطالعه رعایت شد

هاي هاي آبی، اتانولی و استونی برگ تهیه عصاره
  اوکالیپتوس

هاي گیاه اوکالیپتوس پس از خشک شدن  برگ
 با آن جداگانه گرم از 100 و آسیاب برقی پودر  بادر سایه

 )1:5نسبت( و استون مطلق  درصد95طر، اتانول آب مق
 ساعت با 24 پس از هاي حاصل مخلوط. گردیدندمخلوط 

هاي  براي جدا کردن ناخالصیو اي صاف   الیه4گاز استریل 
 20 در دقیقه و به مدت 2500ها، با دور  موجود در عصاره
دستگاه (سانتریفوژ سانتی گراد  درجه 4دقیقه در دماي 

 ساخت کمپانی ROTIX DA50دار مدل  چالسانتریفوژ یخ
HETTICH (خال دستگاه تقطیر درو براي تغلیظ از  

هاي حاصل با استفاده از فیلترهاي میکروبی   عصارهاستفاده و
انتی گراد س درجه -80 میکرونی استریل و در دماي 45/0

  .)12، 11(نگهداري شدندبراي کارهاي بعدي 
وش هاي  سازي ماکروفاژهاي صفاقی از م جدا

  بالب سیماده 
براي افزایش تعداد ماکروفاژهاي داخل صفاقی 

  درصد3لیتر از محیط تایوگلیکوالت   میلی1ها، ابتدا  موش
 روز بعد 3. ها تزریق شد حجمی به داخل صفاق موش-وزنی
ها توسط اتر کشته شده و پس از ضد عفونی پوست  موش

ک و در  درجه در زیر هود بیولوژی70بدن آنها با الکل 
لیتر از محیط   میلی5شرایط کامالً استریل، توسط سرنگ 

 سرم جنین گاوي  درصد10 حاوي RPMI 1640کشت 
(FCS) لیتر محیط   واحد هپارین تزریقی به ازاي هر میلی5 و

ها تزریق و پس از تزریق بدون بیرون  به داخل صفاق موش
کشیدن سرنگ چند مرتبه به صفاق موش ضربه وارد کرده تا 

. ها به خوبی در محیط تزریق شده غوطه ور شوند سلول
سپس مجدداً محیط کشت به داخل سرنگ کشیده و بعد از 

 دقیقه 15 به مدت  g× 200هاي استریل در دور  انتقال به لوله
 هپارینه RPMI 1640سانتریفوژ و رسوب حاصله یک بار با 

  .)13-15، 4( شستشو گردیدFCS  درصد10حاوي 
  اره ها بر روي ماکروفاژهابررسی اثر عص

 هاي ماده پس از تهیه ماکروفاژهاي صفاقی موش

 10 حاوي RPMI 1640اي در محیط   هفته6-8 بالب سی
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 واحد هپارین به ازاي 5و ) FCS(سرم جنین گاوي درصد 
لیتر محیط پس از شستشو و سانتریفوژ، درصد  هر میلی

هاي زنده با رنگ تریپان بلو شمارش و تعداد  سلول
در زیر ) آبی رنگ(و مرده ) رنگ بی(هاي زنده  سلول

نسبت تعداد ×100(میکروسکوپ نوري و فرمول مربوطه 
پس از شمارش . محاسبه شد) هاي زنده به کل سلول سلول

آوري شده به  تعداد ماکروفاژها، ماکروفاژهاي جمع
 ماکروفاژ در 7/2×103(هاي کشت سلولی وارد  میکروپلیت
 10 حاوي RPMI 1640ه محیط و به همرا) هر چاهک

 37 ساعت در انکوباتور 2درصد سرم جنین گاوي به مدت 
 گرماگذاري شدند تا CO2  درصد5 با گراد سانتیدرجه 

هایی از  ماکروفاژها به جدار پلیت بچسبند، سپس رقت
به ) 1:160 و 1:80 ،1:40 ،1:20(هاي گیاه مورد نظر  عصاره

 شده گرماگذاري و بعد ها وارد و در همان شرایط ذکر پلیت
 ساعت درصد ماکروفاژهاي زنده مجدداً مورد بررسی 24از 

  .)13-15، 4(قرار گرفتند
بررسی اثر عصاره ها بر بقاي درون ماکروفاژي 

  بروسال
پس از جدا سازي ماکروفاژهاي صفاقی و انتقال 

 ماکروفاژ در هر 7/2×103(هاي کشت سلولی  به میکروپلیت
 درجه 37ت در انکوباتور  ساع2، به مدت )چاهک

سپس .  گرماگذاري شدند2CO  درصد5 با گراد سانتی
ها اضافه شده تا مقدار   به پلیتM16بروسال ملی تنسیس 

) لیتر باکتري در هر میلی( Cfu/ml105×5 ها برابر با  باکتري
 ساعت گرماگذاري در شرایط ذکر شده، بلع 2بعد از . شود

تهیه گسترش از چاهک هاي ها توسط ماکروفاژها با  باکتري
پلیت بر روي الم و رنگ آمیزي گیمسا بررسی و تایید 

هاي خارج سلولی جنتامایسین  براي حذف باکتري. گردید
ها اضافه و یک  لیتر به چاهک  میکروگرم بر میلی50با غلظت 

ساعت در شرایط ذکر شده گرماگذاري و سپس از حذف 

ولی بر روي هاي خارج سلولی از محیط کشت سل باکتري
آگار کشت و سپس محیط کشت سلولی به آرامی تعویض 

 با  )1:5120 تا 1:40(ها  هاي عصاره شده و به همراه رقت
چاهک فاقد عصاره که به جاي عصاره به آن (کنترل مثبت 

 24بعد از . گرماگذاري شدند) شود نرمال سالبن اضافه می
ري و آو ها جمع ساعت، ماکروفاژها لیز و از درون چاهک

 5-7 با انتی گراد درجه س37ها در  پلیت. کشت داده شدند
 روز گرماگذاري شدند و تعداد 5 به مدت 2CO درصد

ها مورد شمارش قرا  هاي رشد کرده بر روي پلیت باکتري
  .)13-15، 4(گرفته شد

 ساعت 24درصد ماکروفاژهاي زنده در در انتها 
تعداد ها و  هاي مختلف عصاره بعد از مواجهه با رقت

ها بعد از لیز ماکروفاژها براي  هاي رشد کرده باکتري کلونی
هر چاهک جداگانه محاسبه و میانگین آن براي هر گروه 

 و آزمون 13 نسخه SPSSافزار  ها با نرم  داده.لحاظ گردید
در این مطالعه . حلیل شدند تآنوا با آزمون تعقیی توکیآماري 

p گردیددار تلقی   معنی01/0 کمتر از.  
  

  یافته ها
سازي ماکروفاژهاي صفاقی از  پس از جدا

 نمونه مورد شمارش قرار گرفته و 10ها به طور متوسط  موش
 7/2 ×106میانگین کلی محاسبه شده براي تعداد ماکروفاژ ها 

  .لیتر بود سلول در هر میلی
جهت بررسی اثر عصاره هاي تهیه شده بر روي 

ها به همراه  لف عصارههاي مخت پس از تهیه رقتماکروفاژها، 
هاي   ساعته، درصد سلول24ماکروفاژ در پلیت و انکوباسیون 

دهد که به جز  نتایج این بررسی نشان می. زنده شمارش شد
ها اثر مهاري بر روي  ها، بقیه رقت  عصاره1:20رقت 

ها براي  توان از این رقت ماکروفاژهاي نداشته و در نتیجه می
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ي بروسال در داخل ماکروفاژ ها بر رو بررسی اثر عصاره
  ).1نمودار(استفاده کرد
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مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد ماکروفاژهاي . 1نمودار

 ساعت بعد از تماس با عصاره هاي 24زنده در زمان صفر و 
  آبی، اتانولی و استونی اوکالیپتوس

  
  

نتایج بررسی اثر عصاره ها بر بقاي درون 
  ماکروفاژي بروسال
ها،  هاي عصاره رقت یه ماکروفاژها، پس از ته

هاي  ها و انجام سایر مراحل کار، تعداد باکتري تلقیح باکتري 
درون ماکروفاژي بعد از لیز ماکروفاژها و کشت بر روي 

نتایج مشخص  .محیط آگاردار مورد شمارش قرار گرفت
هاي  نمود که بیشترین فعالیت ضد میکروبی عصاره

 درون M16  ملی تنسیساوکالیپتوس بر روي بروسال
 1:40هاي   ساعت در رقت24ماکروفاژي بعد از مدت زمان 

 26/1 (1:640عصاره آبی و ) لیتر گرم بر میلی  میلی62/21(
 59/2 (1:320عصاره اتانولی و ) لیتر گرم بر میلی میلی
بررسی آماري . عصاره استونی بودند) لیتر گرم بر میلی میلی

داري بین تمام  ف معنی اختال>01/0pدر سطح احتمال 
 ).1جدول (دهد هاي آزمون و گروه کنترل نشان می گروه

 
 درون ماکروفاژي رشد کرده بر روي محیط آگاردار بعد از لیز ماکروفاژ ها 16Mمیانگین و انحراف معیار تعداد بروسال ملی تنسیس . 1جدول

  )CFU/ml 105 × 5مقدار تلقیح اولیه (س بعد از تیمار با عصاره هاي آبی و آلی  اوکالیپتو CFU/mlبر حسب 
  دقت

  عصاره 
  1:320  1:160  1:80  1:40  کنترل

  )40±1(×103 *  )30±1(×103 *  )11±3(×103 *  )16±2(×102 *   )44±1(×104  عصاره آبی
  )13±1(×103 *  )28±1(×102 *  700±50*  500±100*   )39±5(×104  عصاره اتانولی
  )45±1(×102 *  )29±3(×102 *  )14±1(×102 *  400±50*  )40±5(×104  عصاره استونی

  >01/0pباگروه کنترل نشان دهنده اختالف معنی دار با * 
  

  بحث
بروسال یک باکتري داخل سلولی اختیاري بوده 
که توانایی بقا و تکثیر در داخل ماکروفاژهاي میزبان را دارا 

هاي  باشد، به طوري که ماکروفاژها براي بقا و تکثیر سویه می
ال طی بیماري بروسلوزیس اهمیت به سزایی دارند، به بروس

هاي رایج در درمان  همین علت در مقابل آنتی بیوتیک
دهند، لذا داروهاي جدید باید  بروسلوز مقاومت نشان می

هاي میزبان را داشته و بتوانند باکتري  توانایی ورود به سلول
  .)16، 13(را در داخل ماکروفاژ از بین ببرند

العه اثرات ضد باکتریایی انواع در این مط
هاي استخراج شده از گیاه دارویی اوکالیپتوس بر  عصاره

 که منجربه بروز تب مالت M16روي بروسال ملی تنسیس 
در انسان می شود ارزیابی گردید و مشخص شد که از میان 

هاي استخراج شده از گیاه دارویی اوکالیپتوس،  عصاره
 اثر مهاري بر روي بروسالي عصاره اتانولی داراي بیشترین

براي حصول . باشد درون ماکروفاژي در کشت سلولی می
ها بر روي  اطمینان از عدم مهار کنندگی انواع عصاره
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ها بر میزان زنده  ماکروفاژها، ابتدا اقدام به بررسی اثر عصاره
 ساعت بعد از تماس آنها با 24ماندن ماکروفاژها در 

نتایج مشخص ). 1 نمودار(یمها کرد هاي مختلف عصاره رقت
 MIC  (Minimum Inhibitionهاي  نمودند که رقت

Concentration)  وMBC (Minimum Bactericidal 

Concentration)ها بر روي ماکروفاژها فاقد اثر   عصاره
 هر سه عصاره اثر 1:20باشند و تنها در رقت  ات سمی می

هاي  مهاري بر روي ماکروفاژها وجود دارد و در رقت
توانیم در این  شود و می تر این اثر مهاري مشاهده نمی پایین
ها را بر بروسالي درون  ها اثر ضد میکروبی عصاره رقت

  .ماکروفاژي بررسی نماییم
ها بر  در بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره

 درون ماکروفاژي مشخص شد M16بروسال ملی تنسیس 
ها را در داخل  تريها توانایی از بین بردن باک که این عصاره

 که مربوط به 1ماکروفاژها دارند به طوري که نتایج جدول 
هاي اوکالیپتوس بر روي بقاء درون ماکروفاژي  اثر عصاره

 عصاره 1:40دهد که در رقت   است نشان می16Mسویه 
باشد تعداد قابل توجهی از   میMBCآبی که همان رقت 

در . اند  رفته ساعت از بین24ها پس از مدت زمان  باکتري
 عصاره آبی است نیز MIC که در حقیقت رقت 1:80رقت 

 24ها پس از مدت زمان  مقدار قابل توجهی از باکتري
ت ظهاي بعدي با کاهش غل اند ولی در رقت ساعت نابود شده

چنین  هم. عصاره، میزان رشد باکتري افزایش یافته است
اره  عص1:640دهد که در رقت  نتایج این جدول نشان می

اند زنده مانده و  اتانولی تعداد خیلی کمی از باکتري توانسته
 است MBC که همان رقت 1:1280در رقت . رشد کنند

 ساعت 24ها پس از مدت زمان  تعداد قابل توجهی از باکتري
 MIC که در حقیقت رقت 1:2560در رقت . اند نابود شده

س از ها پ عصاره اتانولی است نیز تعداد زیادي از باکتري
چنین مشخص  هم. اند  ساعت از بین رفته24مدت زمان 

 عصاره استونی تعداد خیلی کمی 1:320شود که در رقت  می
 که به 1:1280 و 1:640در رقت . اند ها رشد کرده از باکتري

 عصاره هستند تعداد قابل MIC و MBCهاي  ترتیب رقت
 ساعت نابود 24ها پس از مدت زمان  توجهی از باکتري

  و با کاهش غلظت عصاره 1:2560اند ولی در رقت  شده
هاي قبلی توانسته  ها نسبت به رقت تعداد بیشتري از باکتري

  .اند رشد کنند
هاي آبی،  بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره

اتانولی و استونی اوکالیپتوس بر روي بروسال ملی تنسیس 
M16دهند که تمامی   نشان می آزمایشگاهی در شرایط

ها داراي فعالیت ضد میکروبی علیه باکتري مذکور  عصاره
باشند به طوري که در بررسی اثرات ضد میکروبی  می

 مشخص شد که agar  Well Diffusionها با روش عصاره
هاي عدم رشد  ها قطر هاله  عصاره1:160 تا 1:10هاي  در رقت
متر بوده و این مقادیر در باالترین میزان خود   میلی8بیشتر از 

 و MICچنین در بررسی میزان  هم. رسند متر می  میلی30به 
MBCها مشخص شد که   عصارهMIC و MBC عصاره 

 1:2560، عصاره اتانولی در رقت 1:40 و 1:80آبی در رقت 
 1:640 و 1:1280 و عصاره استونی در رقت 1:1280و 
باشد که این مقادیر نشان دهنده اثرات ضد میکروبی قوي  می

 M16لیپتوس علیه بروسال ملی تنسیس هاي اوکا عصاره
ها  چنین در بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره هم. باشند می

داري بین  در مدل حیوانی مشخص شد که اختالف معنی
هاي آزمون و گروه کنترل وجود دارد به طوري که در  گروه

هاي  ها، تعداد قابل توجهی از باکتري  عصارهMBCغلظت 
  .)17(دطحالی از بین رفته بودن

ترین   و ماکروفاژها مهمT-هاي لنفوسیت
هاي ایمنی دخیل در نابودي بروسال در بدن میزبان  سلول

ماکروفاژها با فاگوسیتوز باکتري سعی در . شوند محسوب می
 با ترشح T-هاي از بین بردن بیماري دارند و لنفوسیت
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ها باعث فعال سازي و افزایش قدرت ماکروفاژها  سایتوکاین
تا به حال مطالعه اثرات ضد میکروبی . )18(شوند می

هاي داخل سلولی  هاي اوکالیپتوس بر روي باکتري عصاره
مانند بروسال انجام نشده است و براي اولین بار نشان دادیم 

هاي اوکالیپتوس داراي اثر ضد باکتریایی علیه  که عصاره
، MBCهاي  باشند و رقت بروسالي درون ماکروفاژي می

MIC و Sub-MICها اثر قابل توجهی در از   تمام عصاره
لذا . باشند ها در داخل ماکروفاژ دارا می بین بردن باکتري

هاي یوکاریوتی و  هاي تهیه شده توانایی نفوذ به سلول عصاره
  .ها دارند هاي ایمنی را جهت از بین بردن میکروب سلول

و همکاران انجام ویگو اي که توسط  در مطالعه
هاي اوکالیپتوس در تمامی  ه عصارهگرفت مشخص شد ک

هاي استفاده شده فاقد اثر توکسیک بر روي  غلظت
هاي ماکروفاژي موش هستند اما  نتایج مطالعه حاضر  سلول

هاي باال داراي اثر  ها در غلظت نشان داد که عصاره
توکسیک بر روي ماکروفاژها بوده و با کاهش غلظت 

آنها در مطالعات . یابد ها این اثر مهاري کاهش می عصاره
هاي این گیاه به طور قابل توجهی  خود نشان دادند که عصاره

هاي   و مهار بیان ژن NOهاي باعث از بین رفتن رادیکال
iNOSتوان اذعان داشت  با توجه به نتایج می. )19(شود  می

هاي اوکالیپتوس عالوه بر اثر  که ترکیبات موجود در عصاره
هاي   در فعال نمودن سلولضد میکروبی بر روي بروسال،

فاگوسیت کننده بروسال براي از بین بردن باکتري نیز نقش 
و همکاران اثر ترکیبات سرافینو در تحقیق دیگري . دارند

 MDMs) monocyteهاي  اوکالیپتوس را بر روي سلول

derived macrophage (ایشان نتیجه . انسان بررسی کردند
 و افزایش قدرت گرفتند که اوکالیپتوس باعث تحریک

. )20(شوند هاي سیستم ایمنی در انسان می فاگوسیتوزي سلول
در مطالعه دیگري شاپوري و همکاران اثر عصاره کلروفرمی 

  بالب سیسیر را بر روي فعالیت ماکروفاژي صفاقی موش

نشان داد که نتایج آزمایشات آنها . مورد بررسی قرار دادند
مشخص باعث حذف هاي  آلیسین موجود در سیر در رقت

آنها هم چنین نشان . شود بروسالهاي داخل ماکروفاژي می
دادند که ترکیبات موجود در سیر باعث تحریک و افزایش 

که این نتایج با نتایج  شود  میT –هاي  عملکرد لنفوسیت
چنین در مطالعه دیگري  هم. )21(تحقیق حاضر مطابقت دارد

 MBCهاي  رقتهاي گیاه رازك در  نشان دادند که عصاره
هاي   باعث حذف تعداد قابل توجهی از باکتريMICو 

  .)22(شوند بروسال در داخل ماکروفاژها می
  نتیجه گیري 

شود که  با توجه به نتایج تحقیق حاضر مشخص می
هاي اوکالیپتوس توانایی از بین بردن بروسال را در  عصاره

 و باشند، لذا با توجه به مشکالت داخل ماکروفاژ دارا می
هاي دارویی در  هاي ذکر شده در مورد رژیم محدودیت

هاي آن در  درمان این بیماري، استفاده از این گیاه و عصاره
البته براي قضاوت . تواند مفید باشد درمان بروسلوزیس می

تر نیز انجام گیرد که این مطالعات  کلی باید مطالعات جامع
  .باشد اهداف آتی این تحقیق می

  
  نیتشکر و قدردا

هاي  نویسندگان در پایان از زحمات و همکاري
مسئولین مرکز تحقیقات بیولوژي دانشگاه آزاد اسالمی 

این مقاله . واحد زنجان نهایت تشکر و قدردانی را دارند
منتنج از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه میکروبیولوژي 

  .باشد می
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