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Abstract 

Background: Today with raised use of antibiotics and prevalence of resistant strains, there is 
need for antimicrobial drugs that have fewer side effects than antibiotics. Rosmarinus officinalis is a 
medicinal plant which had many uses in traditional medicine. In this study, methanol leave extract of 
this plant is tested on various pathogens. 

Materials and Methods: In this in vitro study Rosmarinus officinalis was used to evaluate its 
antimicrobial effects. Methanol leave extract of this plant with concentrations of 400, 200, 100, and 50 
mg/ml were prepared, and antibacterial activities were evaluated by well diffusion method on strains 
of Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus and Staphylococcus aureus. Minimum 
inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration were determined by the microplate 
method. 

Results: In this study, the most efficacy of thanol extract of rosemary leaves was at 
concentration of 400 mg/ml against Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli. Minimum 
inhibitory concentration of the extract on the growth of these bacteria showed changes from 6/25 
mg/ml to 100 mg/ml. Also MBC  of extract showed range  from 12/5 to 200 mg/ml respectively.  

Conclusion: It was found that rosemary methanol extract inhibited growth of Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa but did not inhibit of Bacillus cereus growth. 
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 ه علوم پزشکی اراكمقاله پژوهشی                                                                                                               مجله علمی پژوهشی دانشگا

 82-89، 1392آبان ، )77شماره پیاپی (8، شماره16                                                                                                                     سال 
 

هاي   رزماري روي سویه میکروبی عصاره متانولی برگ ضدات اثرمطالعه 
  در شرایط آزمایشگاهیا ز بیماري

  
  2ویدا داودي، 1گلشنیزینب 

  
  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فالورجان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اصفهان، ایران شناسی، میکروب ارشد کارشناس. 1

 20/6/92:  تاریخ پذیرش15/2/92:تاریخ دریافت
 

 چکیده
 ناشی از کاربرد داروهاي ءهاي مقاوم، خال  سویهشیوع نیزها و   بیوتیکامروزه با افزایش استفاده از آنتی :هدف وزمینه 

رزماري از گیاهان . شود ها باشند احساس می ضد میکروبی جدید که داراي اثرات جانبی کمتري نسبت به آنتی بیوتیک
هاي  این گیاه روي پاتوژنعصاره متانولی برگ  در این مطالعه اثر. دارویی است که در طب قدیم کاربرد فراوانی داشته است

 .گردد مختلف بررسی می
براي بررسی اثرات ضد    Rosmarinus officinalis  آزمایشگاهی از گیاهمطالعه این در :ها مواد و روش

 لیتر گرم بر میلی  میلی50 و 100، 200، 400هاي  هاي این گیاه با غلظت عصاره متانولی برگ.  استفاده گردید آنمیکروبی
 سرئوس و استافیلوکوکوس سهاي اشرشیاکلی، سودوموناس آئروژینوزا، باسیلو ه روش انتشار چاهک روي سویه و بتهیه

 میکروپلیت انجام شتست تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی به رو.  گردیدیاورئوس بررس
   .گرفت
رزماري روي سودوموناس آئروژینوزا و اشرشیاکلی در اثر عصاره متانولی برگ ترین میزان شدر این بررسی، بی :ها یافته
 25/6ها از  کنندگی این عصاره روي رشد این باکتري غلظت مهار.  مشاهده گردید میلی گرم بر میلی لیتر400هاي غلظت

 5/12ها از  چنین حداقل غلظت کشندگی عصاره در مورد این باکتري هم. نشان دادتغییر  میلی گرم بر میلی لیتر 100تا
 .دست آمده  بمیلی گرم بر میلی لیتر 200تا

عصاره متانولی گیاه رزماري بر روي استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و  در این پژوهش مشخص شد، :گیري نتیجه
 . سودوموناس آئروژینوزا اثر دارد ولی روي باسیلوس سرئوس اثر مهاري ندارد

  ظت مهار کنندگی حداقل غلصاره گیاهی، رزماري،ع: واژگان کلیدي
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  مقدمه
ها و  امروزه با افزایش استفاده از آنتی بیوتیک

هاي  افزون سویه زداروهاي ضد میکروبی شاهد شیوع رو
ظهور این . زاي مقاوم به چندین آنتی بیوتیک هستیم بیماري

هاي مقاوم در بیماران بستري، روند درمان را طوالنی و  سویه
 آنتی تولید که وجود این با. تر کرده است مشکل

بروز  اما یابد می افزایش روز به روز مختلف هاي بیوتیک
 جهانی بزرگ مشکل یک ها باکتري ت و انتشارآن درمقاوم

هاي   سودوموناس آئروژینوزا از پاتوژن.را ایجاد کرده است
هاي   فرصت طلب در عفونتکننده تخمیر غیر  وگرم منفی

باسیلوس  .باشد هاي عفونی می بیمارستانی خصوصا زخم
سرئوس، اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس نیز از 

   .)1(گردند هاي مهم بیمارستانی محسوب می پاتوژن
 میکروبی خواص با دارویی گیاهان به توجه

 را ها بیوتیک آنتی از استفاده در رایج مشکالت تواند می

 و اسانس .، مرتفع سازدخصوصا به علت عوارض جانبی
 میکروبی ضد مهم عوامل عنوان به گیاهان هاي عصاره

اکلیل  .اند هاست که مورد پژوهش قرارگرفته سال طبیعی
هاي سبز و معطر و  اهی علفی، با برگکوهی یا رزماري گی

 میکروبی ضد  ماده ايرزماري اسانس . می باشدنوك تیز
 آنتی خواص ،شیمیایی ترکیبات  وبه شمار می رود

 تحقیقات مختلف در آن میکروبی ضدو اثرات  اکسیدانی

موادي از  این گیاه در اسانس  .)3، 2( است رسیده اثبات به
 ترکیبات دیگر و کامفر ،نبورنئول، لیمونن، کامفقبیل 

ک، اسیدهاي فنلی از جمله اسید روزماریی همچون گیاه
هدف از  .)3( ندوجود داراسید کافئیک و اسید کلروژنیک 

این مطالعه بررسی دوز موثر عصاره متانولی برگ رزماري 
هاي بیماریزاي بیمارستانی و تعیین حداقل  بر روي گونه
ها   روي این گونه و کشندگی آن بر)MIC (غلظت مهاري

   .باشد می
  

 ها مواد و روش

این پژوهش در آزمایشگاه میکروبیولوژي دانشگاه 
در هر .  انجام شده استآزاد اسالمی واحد فالورجان

 تکرار استفاده 3آزمایش جهت انجام محاسبات آماري از 
مرکز  میکروبیولوژي کلکسیونباکتري از هاي  سویه. گردید

هاي گیاهی با همکاري  نمونه. دیدتهران تهیه گر تحقیقات
جمع آوري و مرکز تحقیقات گیاهی استان اصفهان هرباریوم 

  .گردید و شناسایی
 باسیلوس: باکتریایی نژادهاي تهیه

 استافیلوکوکوس)ATCC:1247(سرئوس

 (ATCC:25923)ارئوس
  و سودوموناس آئروژینوزا(ATCC:25922)کلیاشرشیا

(ATCC:1430)ی مرکز از کلکسیون میکروب که
این . تحقیقات تهران، به صورت لیوفیلیزه خریداري گردیدند

  . هاي استاندارد احیا گردیدند ها سپس مطابق روش نمونه
 گیاه رزماري  تازههاي برگ :عصاره گیري

. آوري و در مکانی به دور از آفتاب خشک گردید جمع
. هاي خشک شده با آسیاب برقی پودر گردید سپس برگ

در ارلن استریل و هاي گیاه رزماري توزین   گرم از برگ50
 درصد Merk( 98( متانوللیتر   میلی250 و به آن  شدهریخته

ارلن .  حل گردد گیاههاي ترکیبکلیه اضافه گردید تا 
 ساعت درون شیکر 48به مدت گیاهی  حاوي الکل و پودر

 حالل اثر ،گراد سانتیدرجه  40قرار داده شدند تا در دماي 
 جهت  در مرحله بعد از دستگاه روتاري.ال کندخود را اعم

هاي گیاه  در نهایت عصاره. حذف حالل استفاده گردید
به منظور جلوگیري در ظروفی استریل و در یخچال  رزماري

 4، 3(ند از اثر نور با پوشش ورق آلومینیوم نگهداري گردید
 میلی 50  و100، 200، 400هاي  هایی با غلظت عصاره .)5و 

 DMSO درصد 5تهیه و درحالل لیتر میلی گرم بر 
)(Dimethylsulfoxide حل و در آزمون انتشار چاهک 

براي تهیه سوسپانسیون . شدنداستفاده  MICو تعیین 
 ساعته باکتري به 24میکروبی، چند کلنی از کشت تازه و 

هینتون براث منتقل و کدورتی معادل با محیط کشت مولر 
 باکتري در هر 5/1×108کدورت معادل (نیم مک فارلند

 01/0سپس این سوسپانسیون به نسبت . تهیه گردید )لیتر میلی
در روش انتشار . دست آیده  ب5/1×106رقیق شد تا کدورت 

چاهک با استفاده از سواپ استریل، کشتی یکنواخت از 
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 در سطح پلیت مولر 5/1×106سوسپانسیون با کدورت 
متر و   میلی6ا قطر هایی ب سپس چاهک. هینتون آگار داده شد

هریک از  در متر از یکدیگر ایجاد و  سانتی5/2با فاصله 
از .  میکرولیتر از عصاره متانولی تزریق شد100ها  چاهک
 به عنوان کنترل منفی و آنتی بیوتیک  DMSOمحلول

سپس . کلرامفنیکل به عنوان کنترل مثبت استفاده شد
نکوباتور  ساعت در ا24هاي کشت داده شده به مدت  محیط

ها از  در نهایت پلیت. خانه گذاري گردیدند  درجه گرم37
 بر لحاظ هاله عدم رشد مورد بررسی و قطر هاله عدم رشد

   .)5(گیري شد متر اندازه حسب میلی
 بازدارندگی غلظت حداقل سنجش

(MIC)از منظور این براي: به روش میکرودایلوشن 

ساعته  24 کشت یک شده یاد پاتوژن هاي باکتري نژادهاي
هینتون  مولر محیط در و گراد سانتی درجه 37 دمايدر 

 معادل هاي رقت  سریال.شد براث تهیه
از لیتر میلی در گرم میلی 400، 25/6،5/12،200،100،50،25

 96 هاي پلیت میکرو به آنها از لیتر میکرو 70عصاره تهیه و

  با میکرولیتر سوسپانسیون باکتري70 حاوي قبال که ایی خانه
 سپس .گردید اضافه  بودند نیم مک فارلندکدورت

محیط کشت حاوي ( مثبت کنترل براي مشابه آزمایشات
محیط کشت بدون (  کنترل منفی و)بدون عصاره باکتري و

 24 ها سپس به مدت میکروپلیت. نیز انجام شد) باکتري
 .خانه گذاري گردیدند  درجه گرم37ساعت در انکوباتور 

 به ی در آن مشاهده نشد،کدورت ره کهترین رقت از عصا کم

 .شد گزارش(MIC)  مهارکنندگیغلظت حداقل عنوان

   ).6 ،5( گردید میانگین ارائه و کرار تآزمایشات
 کشندگی غلظت حداقل میزان سنجش

(MBC) :نتایج به توجه با(MIC) ،غلظت حداقل 

 باکتري رشد کههایی  خانه از تمام. شد  تعیین نیزکشندگی

 محیط حاوي هاي پلیت به بود، شده متوقف مالآنها کا در

 در ساعت 24آگار کشت داده شد و هینتون  مولر کشت

 که هایی غلظت. شدند گذاري خانه گرم درجه 37 دماي

گزارش  MBC عنوان به بودند،باکتري  رشد فاقد
ها سه مرتبه  هریک از آزمون. )10 و 9 ،8، 6( گردیدند

تجزیه و تحلیل . دست آمد هتکرار گردید و میانگین نتایج ب
انجام شد  14نسخه  SPSSها به کمک نرم افزار آماري  داده

هاي آنالیز  دار از آزمون و براي بررسی اختالف معنی
استفاده و اختالف بین آنها در سطح  X2واریانس و آزمون 

   ).12 ،11(دست آمده ب  (p≤0/001)معنی داري
  

  ها یافته
متانولی  ف عصارههاي مختل از غلظت نتایج حاصل

.  آمده است1چاهک در جدول  گیاه رزماري به روش انتشار
طور که در جدول مشخص است، عصاره متانولی  همان

هاي اشرشیاکلی، سودوموناس  رزماري از رشد باکتري
و استافیلوکوکوس اورئوس جلوگیري کرده  آئروژینوزا

چنین   هم. اما روي باسیلوس سرئوس اثري نداشته است،است
با افزایش غلظت عصاره منانولی، هاله عدم رشد نیز افزایش 

  . داشته است
  متر هاي مختلف عصاره بر حسب میلی  قطر هاله عدم رشد در غلظت.1جدول 

 باکتري 50 100 200 400 منفی  مثبت

 استافیلوکوکوس اورئوس 8 9 11 15 - 21

 باسیلوس سرئوس - - - - - 15

 شیاکلیاشر - 8 9 14 - 24
 سودوموناس آئروژینوزا - 15 16 18 - 22

  
چنین این نتایج نشان داد عصاره رزماري روي  هم

ذار گمشابه تاثیر نوزا، برخالف مطالعاتیسودموناس آئروژ
بر روي  mg/ml400 غلظت عالوه بر این، .بوده است

کوس اورئوس و اشرشیاکلی اثر کمی داشته کواستافیلو
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 (MIC) حداقل غلظت مهارکنندگیمقادیر مربوط به. است
متانولی   عصاره(MBC)و حداقل غلظت کشندگی

 2هاي ذکرشده در جدول  هاي رزماري علیه باکتري برگ
آمده است

  
  هاي مختلف عصاره متانولی در غلظت mg/ml  حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی برحسب.2 جدول

 ريباکت حداقل غلظت مهارکنندگی حداقل غلظت کشندگی

 استافیلوکوکوس اورئوس 6 /25 5/12

 باسیلوس سرئوس - -
 اشرشیاکلی 100 200

 سودوموناس آئروژینوزا 25 50

 
این نتایج مشخص کرد که از لحاظ حساسیت به 

هاي مورد آزمایش اختالف معنی  عصاره متانولی در باکتري
ترین  به عبارتی، بیش.  وجود دارد(p≤0/001) داري

ترین حساسیت  وموناس آئروژینوزا و کمحساسیت در سود
طور  این همان بنابر .در باسیلوس سرئوس مشاهده شده است

گردد، حداقل غلظت مهارکنندگی  که در جدول مشاهده می
 و mg/ml 100 تا25/6هاي مورد مطالعه بین  در باکتري

  . استmg/ml200تا 5/12حداقل غلظت کشندگی بین 
  

  بحث
 هاله عدم که کرد مشخص آمده دسته ب نتایج

باکتري  روي بر رزماري عصاره متانولی رشد
میزان و  بود متر میلی 15 تا 8 بین اورئوس استافیلوکوکوس

MICحدود آمده دسته  بmg/ml 25/6چنین  هم.  بود
 تا 15هاله عدم رشد در مورد سودوموناس آئروژینوزا بین 

 تحقیقی  در2007سال در. متر مشاهده گردید  میلی18

 انجام رزماري اسانس میکروبی ضد اثرات روي  Fuکه

 بر اسانس این رشد عدم هاله که میزان مشخص کرد داد،

 متر میلی 18 با برابر اورئوس باکتري استافیلوکوکوس روي
که حاکی از تشابه نتایج با  )13( است 125/0برابر MICو

  دیگراتمطالع .دارد)در قطر هاله عدم رشد(مطالعه حاضر را
مثبت  گرم هاي باکتري بر را رزماري سانسا اثرات

 ه اندداد نشان سرئوس باسیلوس و اورئوس استافیلوکوکوس
ي  در مطالعه ا2007در سال  و همکاران  تساي).15 ،14 ،13(

بر روي استرپتوکوکوس سوبرینوس، اثر عصاره اتانولی 

گرم بر  میلی 42/1 را MIC رزماري را بررسی و میزان
 اثر و همکاران  تانژا در مطالعه.)15( آورددست ه لیتر ب میلی

هاي مختلف لیستریا بررسی و   رزماري روي گونههعصار
MIC دست ه لیتر ب  میکروگرم در میلی5000 تا 625 بین

چنین در این مطالعه مشخص شد مقاومت لیستریا به  هم. مدآ
هاي مختلف  عصاره رزماري، به عصاره انتخاب شده، گونه

وصال  .)5(هاي مختلف عصاره بستگی دارد لیستریا و غلظت
 با بررسی اثر اسانس و عصاره 90طلب و همکاران در سال 

به  (Botrytis cinerea رزماري و میخک روي قارچ
دو  ، گزارش دادند، عصاره اتانولی هر)عنوان یک میکروب

 نتایج این .قارچی بوده است گیاه به طور کلی فاقد اثر ضد
 به کار قارچی به غلظت ضد لیتفعا داد، نشان آزمایش

. فرآورده و نوع گیاه بستگی داشت کاربرد رفته گیاه، روش
چنین در این مطالعه اسانس اثر بیشتري نسبت به عصاره از  هم

مطالعه سلطان دالل و همکاران در . )16( خود نشان داد
 هاي روش توسط رزماري اسانس میکروبی ضد اثرات

  بر رويلوله در سازي رقت و دیسک انتشار

 مورد سیلین متی به مقاوم هاي اورئوس استافیلوکوکوس

 در ها این پاتوژن رشد عدم هاله قطر. گرفت قرار ارزیابی

 مهار حداقل غلظت. شد مشاهده متر میلی 20 حدود

 حداقل غلظت و لیتر میلی در گرم میلی 4/1 0کنندگی

ج با مقایسه این نتای. )17(  مشاهده گردید8/2 رشد کشنده
توان گفت اثر اسانس رزماري در مقایسه با عصاره به  می

چنین نتایج این مطالعه با نتایج سلطان  مراتب بیشتر بوده و هم
  .خوانی دارد دالل هم
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  گیري نتیجه

در این پژوهش مشخص شد، عصاره متانولی گیاه 
رزماري بر روي استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و 

ر دارد ولی روي باسیلوس سودوموناس آئروژینوزا اث
  .سرئوس اثر مهاري ندارد

   
 تشکر و قدردانی

از مسئولین محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
چنین سرکار خانم دکتر رنجبر تشکر و  فالورجان و هم

  .گردد قدردانی می
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