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Abstract 

Background: Due to increasing antibiotic resistance, it is important to identify the 
antimicrobial activity of herbs. This experimental study aimed to evaluate the antimicrobial activity of 
herbal extracts of common hop (Humulus lupulus) and oak (Quercus castaneifolia) against several 
microbial standard strains.  

Materials and Methods: The alcoholic and aqueous extracts of H. lupulus and Q. 
castaneifolia were extracted. The inhibitory effects of herbal extracts were evaluated against the 
microbial standard strains (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, and 
Candida albicans) by both agar diffusion and macrobroth dilution methods. In the agar diffusion 
method, concentrations of extracts were 125, 250, 500 and 1000 mg/ml. In order to determine the 
MIC, serial dilutions were prepared with a range from 1 to 512 mg/ml.  

Results: Alcoholic extract of both hop and oak showed higher inhibitory effect against 
microbial standard strains, compared to the aqueous extract. Staphylococcus aureus ATCC 29213 and 
Candida albicans ATCC 76615 showed higher susceptibility to both alcoholic and aqueous extracts 
compared to Escherichia coli ATCC 25922 and Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Statistically 
significant difference was found on the MIC of alcoholic and aqueous extracts (p< 0.05). 

Conclusion: This study revealed the considerable inhibitory effects of herbal hop and oak 
extracts on the various microorganisms, including bacteria and fungi. Although more research is 
needed in this field, they can be used as new antimicrobials in medicine.  
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 بلوط و معمولی رازك گیاه آبی و الکلی هاي عصاره ضدمیکروبی فعالیت ارزیابی
  بلندمازو
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  چکیده
 اهمیت از دارویی گیاهان ضدمیکروبی خواص شناسایی بیوتیکی، آنتی مقاومت روزافزون افزایش علت به :هدف و زمینه

 ونهگ( بلوط و معمولی رازك گیاهان هاي عصاره ضدمیکروبی فعالیت ارزیابی هدف با حاضر مطالعه .است برخوردار اي ویژه
  .گردید انجام میکروبی استاندارد سویه چند علیه )مازو بلَند

 بازدارندگی اثرات .شدند استخراج بلوط و رازك گیاهان آبی و الکلی هاي عصاره ،در این مطالعه تجربی :ها روش و مواد
 و آئروژینوزا وموناسسود اورئوس، استافیلوکوکوس کلی، اشریشیا( میکروبی استاندارد هاي سویه علیه گیاهی هاي عصاره
 مورد هاي غلظت .گرفت قرار بررسی مورد دایلوشن ماکروبراث و آگار در انتشار هاي روش طریق از )آلبیکانس کاندیدا
 منظور به .بود لیتر میلی در گرم میلی 1000 و 500 ،250 ،125 با برابر آگار در انتشار روش در گیاهی هاي عصاره استفاده
  .گردید تهیه لیتر میلی در گرم میلی 512 تا 1 طیف با ها عصاره از سریالی هاي رقت نیزانعت از رشد حداقل غلظت مم تعیین
 هاي سویه علیه را باالتري مهاري اثرات آنها، آبی عصاره با مقایسه در بلوط و رازك گیاه دو هر الکلی عصاره :ها یافته

 آلبیکانس کاندیدا و ATCC 29213 اورئوس فیلوکوکوساستا استاندارد سویه دو .دادند نشان استاندارد میکروبی
ATCC 76615، لحاظ آماري از  .دادند نشان گیاهان آبی و الکلی عصاره نوع دو هربه  نسبت را باالتري حساسیت

 آبی عصاره با مقایسه در گیاهان الکلی عصاره (MIC) از رشدکنندگی حداقل غلظت ممانعت  میزان در دار معنی تفاوت
  ).>05/0p(شد مشاهده آنها

 توجهی قابل مهاري اثرات داراي مازوبلَند بلوط ومعمولی  رازك گیاهی هاي عصاره که داد نشان مطالعه این :گیري نتیجه
 ولی باشد می ضروري زمینه این در بیشتري تحقیقات اگرچه .هستند ها قارچ و ها باکتري جمله از ها میکروارگانیسم روي بر

   .نمود استفاده کیپزش در جدید ضدمیکروبی عوامل عنوان به آنها از توان می
   کاستانیفولیا کوئرکوس لوپولوس، هومولوس آبی، عصاره ضدمیکروبی، فعالیت الکلی،  عصاره :کلیدي واژگان

  
   دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسیدانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، :نویسنده مسئول*

Email: ardebili_abdollah57@yahoo.com  
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  مقدمه
 بروز در توجهی قابل افزایش گذشته هاي دهه طی
 فرصت هاي پاتوژن از ناشی بیمارستانی مختلف هاي عفونت

 ممکن بیمارستانی هاي عفونت. است شده گزارش طلب
 .)1(کند درگیر را ایمنی سیستم نقص با بستري افراد است
 چنین ایجاد در ها قارچ و ها باکتري از مختلفی هاي گونه

 استفاده نظیر خطرساز فاکتورهاي با بیماران در هایی عفونت
 ایمنی سیستم نقص دیالیزي، روندهاي ادراري، سوندهاي از
 استافیلوکوکوس کلی، اشریشیا .)2(دارند نقش ارد سایر موو

 عوامل ترین شایع جمله از آئروژینوزا سودوموناس و اورئوس
 هاي گونه .باشند می بیمارستانی هاي عفونت مسبب باکتریایی

 طلب فرصت هاي عفونت شایع قارچی عوامل از نیز کاندیدا
  .)3(باشند می دیالیزي و دیابتی بیماران در ویژه به

 آنتی مقاومت بروز افزایش علت به اخیر هاي سال در
 قیمت بودن باال و داروها جانبی عوارض مسئله و بیوتیکی

 خواص با دارویی گیاهان از استفاده آنها، از برخی
 منبع دارویی گیاهان .)5 ،4(است یافته افزایش ضدمیکروبی

 جهان در دارویی هاي مکمل و داروها تهیه براي ارزشمندي
 Quercus) بلَندمازو گونه بلوط .روند می شمار به

castaneifolia)  درختی است با برگ هاي ریز که بومی
 به متعلق گیاه این .می باشد  و قفقازایران شمال جنگل هاي

 و بوده Fagaceae خانواده و بلوطان تیره ها، توس راسته
 شمال ارتفاعات تا اي جلگه هاي جنگل ،آن رویشگاه

 درخت برگ و پوست .باشد می گیالن و نالستگ مازندران،
 اسید گالیک، اسید قند، تانن، ترکیباتی نظیر داراي بلوط

 و رزین  پکتین، موسیالژ، ،(Quercine) کوئرسین مالیک،
 مخاط تقویت با گیاه این میوه در موجود تانن .است روغن
 در تواند می و است موثر معده زخم تسکین و درمان در معده
 مفید اسهال درمان نیز و ها خونریزي و ها زخم تر سریع بهبود
یا  (Common hop)  معمولیرازك .)7 ،6(باشد

Humulus lupulus گلسرخ راسته از (Rosales)، تیره 
 ها رازك جنس و (Cannabaceae) شاهدانگان

(Humulus) و چندساله علفی، گیاهی صورت به که است 
 گرگان، جمله از ایران شمال نواحی در اغلب باالرونده

 هاي مخروط .ویدر می الهیجان و رشت تنکابن، چالوس،
 طعمی با مطبوع و معطر بوي داراي که گیاه، این )هاي گل(

 به گیاه این از .)8(دارد درمانی جنبه پزشکی در است، تلخ
 آرام مسهل، اشتهاآور، بخش، آرام و مسکن عاملی عنوان
 ضدعفونی و معده کننده تقویت جنسی، تمایالت کننده
 مواردي درمان در رازك ،چنین هم .شود می استفاده کننده
 مورد خوابی بی و سیفلیس طحال، و کبد مجاري انسداد چون

 ترکیباتی رازك، رزینی بدنه در .)9(گیرد می قرار استفاده
 مواد داراي که شود می یافت بتارزین و آلفارزین چون هم

 و هومولون نام به ضدمیکروبی خاصیت با شیمیایی موثر
 و -آلفا هومولون، دهنده تشکیل مواد .)10-12(است لوپولون

 گیاه مختلف انواع در آنها مقدار که هستند تلخ اسیدهاي -بتا
 مختلف، جغرافیایی نقاط در رشدیافته هاي رازك حتی و

  .)12(است متفاوت
 از شده تهیه هاي عصاره متعدد، گزارشات طبق

 فعالیت داراي بلوط و رازك گیاهان مختلف هاي قسمت
 در همکاران و تاران .)13 ،12(هستند وسیع ضدمیکروبی

 هاي عصاره ضدقارچی و ضدباکتریایی اثر اي مطالعه
 سوبتلیس، باسیلوس روي بر را بلوط گیاه آبی و هیدروالکلی

 و کلی اشریشیا پنومونیه، کلبسیال اورئوس، استافیلوکوکوس
 سرویسیه ایسسساکاروم و آلبیکانس کاندیدا قارچ دو

 و هیدروالکلی هاي عصاره که دادند نشان آنها .کردند مطالعه
 و ها قارچ روي بر مهاري فعالیت داراي گیاه این آبی

 و کرمانشاهی کسري .)13(باشند می بررسی مورد هاي باکتري
 روي بر رازك گیاه الکلی عصاره اثر بررسی اب همکاران

  عصاره تأثیر که دنددا نشان ،ییباکتریاگونه هاي  از برخی
 عصاره چنین هم و نسبت مستقیم داشته ،آن غلظت با  گیاهاین

 علیه ضدمیکروبی اثر داراي ،خود غلظت باالترین در رازك
 مطالعه راستا، همین رد .)14(است مثبت گرم هاي باکتري
 هاي عصاره ضدمیکروبی فعالیت ارزیابی هدف با حاضر
 استاندارد سویه چند علیه بلوط و رازك گیاهان آبی و الکلی

 اورئوس، استافیلوکوکوس کلی، اشریشیا شامل میکروبی
  .گردید انجام کاندیداآلبیکانس و آئروژینوزا سودوموناس
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  ها روش و مواد
  بررسی مورد هاي بمیکرو و گیاهی مواد

 سال تابستان در تجربی صورت به مطالعه این
 انجام ایران پزشکی علوم شگاهدان پزشکی دانشکده در 1392

 و  معمولیرازك شامل استفاده مورد دارویی گیاهان .گردید
 و بلوط میوه آوري جمع از پس .بودند  بلَندمازو گونه بلوط
 دانشکده هرباریوم بخش توسط ها نمونه ،رازك گیاه گل

 مورد آنها علمی نام و شناسایی رازي دانشگاه کشاورزي
 میکروبی استاندارد هاي سویه ،چنین هم .گرفت قرار تأیید
 استافیلوکوکوس ،ATCC 25922 کلی اشریشیا شامل

 آئروژینوزا سودوموناس ،ATCC 29213 اورئوس
ATCC 27853 دانشکده شناسی میکروب گروه از 

 آلبیکانس کاندیدا و ایران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی
ATCC 76615 پزشکی دانشکده شناسی قارچ گروه از 

  .شدند فراهم مازندران پزشکی علوم هدانشگا
  رازك و بلوط گیاهان از گیري عصاره

 شیمیایی ساختار در تغییر از جلوگیري منظور به
 و  بلندماروبلوط تازه میوه هان، گیا در موجود موثر مواد
 آوري جمع از پس بالفاصله ، معمولیرازك گیاه هاي گل

 .شدند خشک رطوبت و نور از دور و مناسب شرایط تحت
 Soxhlet)سوکسلیه روش طبق بر گیري عصاره فرایند

extraction) در ابتدا آبی، عصاره تهیه براي .)15(شد انجام 
 شده آسیاب پودر از گرم 50 مقدار جداگانه طور به ارلن، دو
 اتر لیتر میلی 200 با زكرا و بلوط هان گیا از کدام هر

 دماي در روز دو مدت به ها ارلن .شدند مخلوط دوپترول
 از پس که شده نگهداري نور، از عاري شرایط و اتاق

 به دقیقه 20 مدت به ارلن محتویات اول، ساعت 24 گذشت
 محتویات سپس، .شدند مخلوط هم با خوبی به شیکر، وسیله
 نهایت، در .ردیدگ صاف واتمن صافی کاغذ وسیله به ارلن

 دستگاه توسط آبی شده صاف مایع از گیري عصاره فرایند
Rotary evaporator و گراد انتیس درجه 50 دماي در 

 عصاره مشابهی، طور به .گردید انجام خالء شرایط تحت
 استفاده با و سوکسلیه فرایند طی نیز گیاه هر از هیدروالکلی

 نهایت، در .آمد تدس به اتر اتیل دي و  درصد80 اتانول از

 درون توزین، از پس گیاهان از حاصله عصاره نوع دو هر
  .)14(شدند نگهداري یخچال در استریل اي شیشه ظرف

  ي گیاهیها عصاره میکروبیضد فعالیت بررسی
 حاصله الکلی و آبی هاي عصاره ضدمیکروبی اثر

 آگار در انتشار هاي روش طریق از رازك، و بلوط گیاهان از
(Agar diffusion method) دایلوشن ماکروبراث و 

(Macrobroth dilution method) قرار بررسی مورد 
 هاي روش از یک هر براي شده انتخاب هاي غلظت .گرفت

 لیتر میلی در گرم میلی حسب بر پروتکل اساس بر فوق
 تمامی از ابتدا آگار در انتشار روش در .)17 ،16(باشد می

 نیم استاندارد کدورت اب میکروبی سوسپانسیون ها، ایزوله
 از یک هر از چمنی کشت انجام از پس .شد تهیه فارلند مک

 آگار هینتون مولر هاي پلیت روي بر میکروبی سوسپانسیون
(MHA) )،محیط، در چاهک حفر متعاقباً و )آلمان مرك 

 تحت گیاهان آبی و الکلی هاي عصاره از لیتر میلی 1/0 میزان
 در گرم میلی 1000 و 500 ،250 ،125 هاي غلظت با مطالعه

 چاهک یک از ،چنین هم .شدند منتقل چاهک به لیتر میلی
 کنار در شاهد عنوان به مقطر آب لیتر میلی 1/0 مقدار حاوي

 مرحله از پس .)17(گردید استفاده تست هاي چاهک
 درجه 37 دماي در میکروبی هاي پلیت گذاري خانه گرم

 رشد مهار نواحی قطر ساعت، 24 تا 20 مدت به گراد انتیس
 مهار غلظت حداقل .شد گیري اندازه ها چاهک اطراف

 آبی و الکلی هاي عصاره از یک هر (MIC) کنندگی
 براساس و دایلوشن ماکروبراث روش با نیز گیاهان

 ابتدا خالصه، طور به .)16(شد تعیین CLSI دستورالعمل
 دو هر از لیتر میلی در گرم میلی 1024 غلظت با ذخیره محلول
 تا 1 طیف با سریالی هاي رقت سپس، و تهیه گیاهی عصاره

 براث هینتون مولر هاي لوله در لیتر میلی در گرم میلی 512
 سوسپانسیون تلقیح عمل .)17(گردید فراهم )آلمان مرك،(

 حاوي براث هاي لوله به فارلند مک نیم کدورت با میکروبی
 37 مايد در نگهداري ساعت 24 از پس .شد انجام عصاره
 مشاهده قابل کدورت فاقد که اي لوله اولین انکوباتور، درجه

 این، بر عالوه .گردید ثبت و تعیین MIC عنوان به بود،
 اریترومایسین، شامل بیوتیک آنتی چند MIC میزان
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 نیز قارچی و باکتریایی هاي سویه علیه نیستاتین و تتراسیکلین
 هاي رقت دودهمح .شد تعیین دایلوشن ماکروبراث روش به

 مولر هاي لوله در بیوتیک آنتی هر براي شده تهیه سریالی
 -16 ،سیپروفلوکساسین : زیر بودبه صورت براث هینتون

 در گرم میلی 1 -32 جنتامایسین؛ لیتر، میلی در گرم میلی 03/0
 پایان، در .لیتر میلی در گرم میلی 5/0 -16 نیستاتین؛ لیتر، میلی
 گیاهی هاي عصاره و ها وتیکبی آنتی به مربوط MIC نتایج
 منظور به .شدند مقایسه یکدیگر با میکروبی هاي  سویهعلیه

 در حساسیت تعیین هاي آزمون تمامی تر، دقیق نتایج کسب
   .)18(شدند تکرار بار دو میکروبی، هاي سویه

 افزار نرم کمک با آمده دست به نتایج ،در پایان
SPSS پیرسون اريآم آزمون از استفاده با و 18 نسخه 

 .گردید انجام (Pearson’s chi-squared)دو -کاي
 بین متغیرهاي و گروهی درون متغیرهاي میان اختالف

 نظر در دار معنی عنوان به 05/0 از کمتر سطح در گروهی
   .شد گرفته

  
 ها یافته

 آبی و الکلی هاي عصاره تأثیر از حاصل نتایج
 روي بر آگار در انتشار روش با بلوط و رازك گیاهان

 آمده 2 و 1 جداول در بررسی مورد میکروبی هاي سویه
 با مقایسه در گیاه دو هر الکلی عصاره کلی، طور به .است

 هاي سویه علیه را باالتري مهاري اثرات آبی، عصاره
 آبی و الکلی عصاره دو هر .دادند نشان استاندارد میکروبی

 به هوابست مهاري خاصیت بیشترین مطالعه، مورد گیاهان
 اورئوس استافیلوکوکوس هاي ارگانیسم علیه را غلظت

ATCC 29213 آلبیکانس کاندیدا و ATCC 76615 
   .دادند نشان

  
میانگین قطر هاله مهار رشد در سویه هاي استاندارد میکروبی نـسبت بـه غلظـت هـاي مختلـف عـصاره هـاي الکلـی و آبـی                         . 1جدول  
  معمولیرازك 

  
قطر هاله مهار رشد در سویه هاي استاندارد میکروبی نـسبت بـه غلظـت هـاي مختلـف عـصاره هـاي الکلـی و آبـی                        میانگین  . 2جدول  
  بلندمازوبلوط 

  

 )میلی گرم بر میلی لیتر( از عصاره هاي رازك غلظت هر یک

1000  500  250  125  
 سویه استاندارد میکروبی

  آبی  الکلی  آبی  الکلی  آبی  الکلی  آبی  الکلی
 ATCCاشریشیا کلی  

25922  
49/0±8/9  78/0±2/6  42/0±4/8  43/0±5/5  6/0±7/6  -  73/0±8/5  -  

استافیلوکوکوس 
  ATCC 29213  43/0±1/18  9/0±8/15  57/0±7/17  29/0±9/14  33/0±9/16  8/0±3/13  6/0±6/15  4/0±1/12اورئوس

سودوموناس آئروژینوزا 
ATCC 27853  65/0±1/13  23/0±8/4  51/0±3/12  12/0±5/3  17/0±7/11  -  12/0±5/10  -  

 ATCCکاندیدا آلبیکانس 
76615  

86/0±8/22  7/0±9/10  23/0±8/18  43/0±2/8  56/0±8/17  28/0±2/7  11/0±8/15  19/0±4/6  

 )میلی گرم بر میلی لیتر(غلظت هر یک از عصاره هاي بلوط 
1000  500  250  125  

  سویه استاندارد میکروبی
 

  آبی  الکلی  آبی  الکلی  آبی  الکلی  آبی  الکلی
 ATCCاشریشیا کلی

25922  12/0±2/6  -  54/0±1/5  -  45/0±2/4  -  12/0±4/3  -  
استافیلوکوکوس اورئوس 

ATCC 29213  
94/0±9/16  31/0±1/10  57/0±1/15  35/0±2/9  78/0±3/14  67/0±8/8  89/0±4/13  78/0±4/7  

سودوموناس آئروژینوزا 
ATCC 27853  25/0±4/10  -  15/0±8/8  -  56/0±7/7  -  76/0±1/7  -  

 ATCCکاندیدا آلبیکانس
76615  

58/0±4/23  89/0±7/6  49/0±9/18  78/0±6/5  38/0±5/14  9/0±6/3  32/0±2/13  1/0±9/2  
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 سودوموناس و ATCC 25922 کلی اشریشیا
 ضدمیکروبی حساسیت از ATCC 27853 آئروژینوزا

 نوع دو هر از شده تهیه هاي غلظت تمامی به نسبت تري پایین
 از یک هیچ که حدي تا ؛بودند برخوردار گیاهی عصاره
 یتفعال بلوط، آبی عصاره بررسی مورد هاي غلظت

 در .نداشتند ارگانیسم دو این علیه خاصی ضدمیکروبی
 فعالیت میزان در يدار معنی تفاوت نیز MIC تعیین آزمون

 آبی عصاره با مقایسه در گیاهان الکلی عصاره ضدمیکروبی
 مجموع، در که طوري به ؛)3 جدول( )>05/0p(شد مشاهده

 سیربر مورد گیاهان آبی و الکلی هاي عصاره MIC طیف

 گرم میلی 256 تا 8 با برابر ترتیب به میکروبی هاي سویه علیه
 .بود لیتر میلی در گرم میلی 512 از تریشب تا 128 و لیتر میلی در

 روش با حساسیت تعیین آزمون از حاصله نتایج با مشابه
 و اشریشیاکلی استاندارد هاي سویه آگار، در انتشار

 مقایسه در را باالتري مقاومت سطح آئروژینوزا سودوموناس
 کاندیدا و اورئوس استافیلوکوکوس هاي ارگانیسم با

 به MIC نتایج راساسب ،چنین هم .دادند نشان آلبیکانس
 معیارهاي با آنها مقایسه و ها بیوتیک آنتی براي آمده دست

CLSI، استاندارد هاي سویه تمامی که گردید مشخص 
  .بودند حساس آنها به نسبت میکروبی

  
   مربوط به عصاره هاي گیاهی وآنتی بیوتیک هاي مورد بررسی علیه سویه هاي استاندارد میکروبیMICنتایج . 3جدول 

  MIC تعیین شده برحسب میلی گرم در میلی لیتر
  عصاره بلوط  عصاره رازك

  
  سویه استاندارد میکروبی

  آبی  الکلی  آبی  الکلی
  تامایسینجن  سیپروفلوکساسین  نیستاتین

  ATCC 25922  256  512>  128  512>  - *  06/0  2اشریشیا کلی 
  ATCC 29213  8  128  8  256  -  5/0  4استافیلوکوکوس اورئوس  
  ATCC 27853  128  512>  256  512>  -  1  4سودوموناس آئروژینوزا  

  -  -  ATCC 76615  16  256  8  512  2کاندیداآلبیکانس 
  .باشد  میMICعدم استعمال آنتی بیوتیک مورد نظربراي تعیین  *
  

  بحث
 هستند میکروبیضد اثرات داراي گیاهان از برخی

 سبب حتی یا و کنند مهار را ها میکروب رشد ندتوان می که
 تعیین آزمون از استفاده با حاضر مطالعه در .شوند آنها کشتن

 الکلی عصاره که شد مشخص آگار در انتشار حساسیت
 خاصیت ازبلند مارو  بلوط و  معمولیرازك گیاهان

 برخوردار ها میکروارگانیسم علیه واضحی ضدمیکروبی
 مطالعه، مورد هاي ارگانیسم از برخی دیگر، طرف از .است

 ویژه به آبی عصاره برابر در را توجهی قابل مقاومت
 حاصله نتایج با ها یافته این .دادند نشان بلوط از شده استخراج

 MIC طیف که گردید تأیید براث ماکرودایلوشن آزمون از
 تمامی علیه ترتیب به بلوط و رازك گیاهان آبی عصاره

 512 از بیشتر تا 128 با برابر ترتیب به استاندارد سویه چهار
 بر گرم میلی 512 از بیشتر تا 256 و لیتر میلی بر گرم میلی
  .بود لیتر میلی

 مطالعه در ،)14 ،13(گذشته مطالعات نتایج با مشابه
 سودوموناس و ATCC 25922 کلی اشریشیا حاضر

 و مقاومت بیشترین ATCC 27853 آئروژینوزا
 کاندیدا و ATCC 29213 اورئوس استافیلوکوکوس

 به نسبت  را حساسیت بیشترین ATCC 76615 آلبیکانس
 روش دو هر در بلوط و رازك گیاهان الکلی و آبی عصاره

 .اند داده نشان خود از دایلوشن آگار و براث ماکرودایلوشن
 اضافی الیه وجود از ناشی تواند می نتایج در اختالف این

 باعث که باشد منفی گرم هاي باکتري در خارجی غشاء
 داخل به گیاهی هاي عصاره یا ضدمیکروبی مواد نفوذ کاهش

 در همکاران و تاران مشابهی، طور به .شود می سلول
 اتري و الکلی هیدرو هاي عصاره که داشتند اظهار اي مطالعه

 مختلف هاي میکروارگانیسم رشد تواند می ایرانی بلوط گیاه
 دیگر، طرف از و نموده مهار را باکتري و قارچ شامل

 منفی گرم هاي باکتري به نسبت مثبت گرم هاي باکتري
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 گیاه اتري و الکلی هیدرو هاي عصاره به بیشتري حساسیت
  .)13(اند داده نشان

 میکروبیضد فعالیت همکاران و يصفر
 از استفاده با را ایرانی بلوط میوه متانولی و اتانولی هاي عصاره
 کلبسیال اشریشیاکلی، باکتري 8 علیه بر دیسک انتشار روش

 سالمونال تنسیس، ملی بروسال دیسانتریه، شیگال پنومونیه،
 بوردتال آئروژینوزا، سودوموناس میرابیلیس، پروتئوس تیفی،

 هاي غلظت در ها عصاره این .کردند بررسی سپتیکا ونشیبر
 اثر داراي بررسی، مورد هاي باکتري علیه مختلف

 قطر با اتانولی عصاره را فعالیت باالترین .بودند مهارکنندگی
 بوردتال و تنسیس ملی بروسال علیه متر میلی 30 مهاري

 فعالیت ترین پایین که حالی در داده نشان سپتیکا برونشی
 علیه متر میلی 7 با برابر مهاري قطر با متانولی عصاره به ربوطم

 طی همکاران و سیمپسون ،چنین هم .)19(بود اشریشیاکلی
 در موجود ضدباکتریایی فاکتورهاي فعالیت اي، مطالعه
 آنها بین در که دادند قرار بررسی مورد را رازك عصاره

 در .)20(بودند باکتریاییضد باالي اثرات داراي بتااسیدها
 در موجود تانن ضدمیکروبی خاصیت به نیز دیگر مطالعه
 فرایند مهار از ناشی که است شده اشاره گیاه این عصاره
 و میکروبی هاي آنزیم کردن غیرفعال و میکروبی اتصال

  .)21(باشد می دیگر زایی بیماري فاکتورهاي
 خاصیت حاضر، مطالعه در توجه قابل نتایج از
 هر که بود گیاهی هاي عصاره غلضت به هوابست مهارکنندگی

 در بررسی مورد گیاهان از شده استخراج عصاره نوع دو
 ترتیب به لیتر میلی در گرم میلی 1000 و 125 غلضت

 در .داشتند را ضدمیکروبی فعالیت باالترین و ترین پایین
 از معینی هاي غلظت همکاران، و  کرمانشاهیکسري مطالعه
 توجهی قابل میکروبیضد اثر داراي رازك الکلی عصاره

 آنها غلظت شدن کم با ها عصاره تأثیر .بودند ها باکتري روي
 به ها غلظت تمامی در رازك الکلی عصاره .شود می کم

 طور به لیتر میلی بر گرم میلی 500 و 1000 غلظت خصوص
 مثبت گرم هاي باکتري رشد روي مهاري اثر داري معنی

 باسیلوس و (PTCC 1112) اورئوس استافیلوکوکوس
 غلظت میان این در که داشتند (PTCC 1023) سوبتیلیس

 باسیلوس باکتري مورد در لیتر میلی بر گرم میلی 125

 بر گرم میلی 5/62 غلظت و PTCC 1023 سوبتیلیس
 هر داراي PTCC 1112 اورئوس استافیلوکوکوس لیتر میلی

 ضدمیکروبی خاصیت .)14(بود کشندگی و مهاري اثر دو
 باالي هاي غلظت حضور از ناشی تواند می رازك عصاره

 به موسوم ویژه تانن لوپولون، و هومولون رزینی اسیدهاي
 که باشد کوئرسیت نام به قند نوعی و اسید تانیک کوئرسی

  .)23 ،22(اند گرفته قرار بررسی مورد مختلف مطالعات در
  گیري نتیجه

 عصاره که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج
 شرایط در بلند مارو بلوط ومعمولی  كراز گیاه

 هاي میکروارگانیسم روي بر مهاري اثر داراي آزمایشگاهی
 است الزم چنین هم .باشد می ها قارچ و ها باکتري مثل مختلف

 موجود بدن فیزیولوژیک شرایط در تري جامع مطالعات که
 و عصاره این میکروبیضد موثر غلظت تا گردد انجام زنده

 و گیرد قرار ارزیابی مورد غلظت این در آن جانبی عوارض
 میکروبیضد داروي یک عنوان به آن از بتوان نهایت در

 ها بیوتیک آنتی به نسبت کمتر عوارض با و صرفه به مقرون
  .گردد استفاده

  
  قدردانی و تشکر

 را خود تشکر و قدردانی مراتب مقاله نویسندگان
 گروه محترم مدیریت ایراجیان، غالمرضا دکتر آقاي از

 آزمایشگاه محترم کارشناسان چنین هم و شناسی میکروب
 .نمایند می ابراز ایران پزشکی علوم دانشگاه شناسی میکروب
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