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Abstract 

Background: Lamiaceae family has about 200 genuses and 4000 species. The majority of 
species of the family have essence that was used for nutritional, cosmetic and pharmaceutical industry. 
The aim of this study was to investigate the chemical composition of essential oil from aerial parts of 
Bollota platyloma  and antibacterial activity of it. 

Materials and Methods: In this experimental study, study Ballota platyloma, belonging to 
lamiaceae family and entomic of iran, was collected from Versk region in Mazandaran provinc. 
Essential oil from aerial parts was obtained by hydro distillation method by using Clevenger 
apparatus. GC/MS analysis of essential oil was carried out to identify major volatile constituents. 
Extraction was prepared by maceration method. Antibacterial activity of methanolic extracts against 
Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Stapylococcus aureus, Escherichia coli was investigated 
by disc diffusion method and minimal inhibitory concentration(MIC) method. 

Results: Results showed that GC/MS analysis of the essential oil confirms the presence of 24 
constituents in Ballota platyloma. The main constituents were Hexadecanoic Acid (40.03%), 
Germacrene D (26.6%) and Beta Caryophylene (4.76%). The results indicated that methanolic extract 
of Ballota platyloma possessed antibacterial activity. Among the aforementioned bacteria, the highest 
antibacterial activity was seen against S. aureus and the lowest activity against P. aeruginosa. 

Conclusion: The findings of the present study showed that the major component of oil 
essential was germacrene-D and methanolic extract from the aerial parts of Ballota platyloma Rech. f. 
possess anti-bacterial effects. Thus, in order to find the underlying mechanism of this activity, further 
research should be carried out.  
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 متانولی عصاره باکتریایی ضد فعالیت ارزیابی و اسانس شیمیایی ترکیب شناسایی 
  Ballota platyloma Rech. f گیاه هوایی بخش
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  چکیده
 اسانس داراي خانواده این هاي گونه اکثر .باشد می گونه 4000 و جنس 200 حدود داراي نعناعیان خانواده :هدف و زمینه

 اییشیمی ترکیبات بررسی ،مطالعه این از هدف .دارند کاربرد غذایی و بهداشتی و آرایشی دارویی، مختلف صنایع در که بوده
  .باشد می مذکور گونه متانولی عصاره باکتریایی ضد اثر بررسی و Ballota platyloma گیاهی گونه هوایی اندام اسانس

 از ایران بومی و lamiaceae خانواده به متعلق Ballota platyloma گیاه تجربی، مطالعه این در :ها روش و مواد
 دستگاه از طریق آب با تقطیر روش به گیاه یهوای هاي قسمت گیري اسانس .شد آوري جمع مازندران ورسک منطقه

 روش به گیري عصاره .شد استفاده GC/MS از اسانس عمده هاي ترکیب شناسایی منظور به .شد انجام کلونجر
 ،آئروژینوزا سودوموناس ،اورئوس استافیلوکوکوس برعلیه متانولی عصاره باکتریایی ضد فعالیت .شد انجام ماسراسیون
  .شد بررسی بازدارندگی غلظت حداقل و دیسک از انتشار روش به سابتلیس یلوسباس و اشرشیاکلی

 Ballotaاسانس در را ترکیب 24 تعداد، GC/MS روش به اسانس اجزاي بررسی از حاصل نتایج :ها یافته
platyloma  درصد 74/4( ریوفیلنبتاکا و )درصد 6/26( دي جرماکرن ،)درصد 30/40( اسید دکانوئیک هگزا .کرد اثبات( 

 فعالیت داراي Ballota platyloma متانولی عصاره  کهداد نشان نتایج .دهند می تشکیل را آن در موجود عمده ترکیبات
 و اورئوس استافیلوکوکوس علیه عصاره باکتریایی ضد فعالیت بیشترین مذکور، هاي باکتري میان در .است باکتریایی ضد

  .باشد می آئروژینوزا وناسسودوم علیه فعالیت کمترین
 داراي متانولی عصاره چنین هم و ودب دي کرن جرما اسانس ترکیب ترین مهم که داد نشان مطالعه نتایج :گیري نتیجه
 انجام باید بیشتري تحقیقات فعالیت، این اساسی مکانیسم کردن پیدا منظور به از این رو، .باشد می باکتریایی ضد اثرات
   .شود
   متانولی عصاره دي، کرن جرما اسانس، ،.Ballota platyloma Rech. f باکتریایی، ضد فعالیت :ديکلی گان واژ
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  مقدمه
 هاي ترکیب داشتن واسطه به دارویی گیاهان

 مختلف هاي بیماري درمان در قدیم هاي مانز از متفاوت
 وسیع پراکندگی به توجه با .اند هرفتگ قرار استفاده مورد

 از گیاهان این روي مطالعه کشور، سطح در دارویی گیاهان
 مفید میکروبی ضد خواص و فیتوشیمیایی خصوصیات نظر
 و گیاهی منشاء با دارویی مواد از توان می ،بنابراین .باشد می

 باکتریایی هاي عفونت درمان براي کمتر جانبی عوارض
 داراي گیاهی هاي عصاره و ها اسانس .)1(نمود استفاده

 ضد خواص جمله از متفاوت بیولوژیکی اثرات با ترکیباتی
 يمعطر و روغنی ترکیبات ها اسانس .)2(باشند می میکروبی

 به معطر و دارویی گیاهان مختلف هاي اندام از که هستند
 و اجزاء چنین هم و کیفیت و کمیت نظر از و دنیآ می دست

 متفاوت دیگر اندام به اندامی از دهنده تشکیل عناصر
 ترکیبات با مختلف مواد از مخلوطی ها اسانس. )3(باشند می

 بوي داراي هستند، ها ترپن گروه از و بوده متفاوت شیمیایی
 از کمتر غالبا ها آن مخصوص وزن و باشند می قوي بسیار
 تبخیر هوا مجاورت در و محیط دماي در چون ،است آب
  ومعطر هاي روغن فرار، هاي روغن ها آن به  وشوند می

 براي  گسترده طور به ها اسانس .گویند می روغنی هاي اسانس
  وغذا پایداري و دوام غذا، آسان هضم غذا، گیدهند طعم

 خوشبو هاي اسپري و عطرها تهیه براي آرایشی صنایع در
 و صابون کننده معطر عنوان به بهداشتی صنایع در و کننده
 استفاده مورد طبی شامپوهاي کردن فرموله و داندان خمیر
 يها کرك و ها سلول در ها اسانس .)5، 4(گیرند می قرار

 ترشحی مجاري ترشحی، هاي غده مجتمع، یا منفرد ترشحی
 مختلف هاي اندام درونی و سطحی هاي قسمت در موجود

 وجود گیاهان هاي شاخه و ها جوانه ها، میوه ها، گل ها، برگ
 خانواده به اسانسی هاي روغن حاوي گیاهان ترین مهم .دارند
 طبق .دارند تعلق مرکبات و جعفري یا چتریان کاسنی، نعناع،

 گیاهی گونه وتحت گونه 4000 ،آمده عمل به هاي بررسی
 یجغرافیای پراکندگی داراي که شده شناختهدر تیره نعناع 

 شوند، می یافت نواحی اغلب در که يطور به .هستند وسیعی
 .باشند می دارا مدیترانه منطقه در را پراکندگی بیشترین اما

 داراي و پایا یا ساله یک علفی عموما تیره این گیاهان

 بوته ظاهر ها آن از برخی .هستند خزنده یا راست هاي ساقه
 تیره گیاهان .دارند شده چوبی و متعدد هاي ساقه با مانند

 .دارند آغوش ساقه گاهی و متقابل هاي برگ عموما نعناع،
 هاي برگ که طوري به ،است ساده غالبا ها آن هاي برگ

 کامل، ها آن هاي گل .است نشده دیده ها آن در مرکب
 در واقع هایی دسته صورت به و مجتمع و ماده و نر منظم،
 از برخی در .دنباش می آن انتهایی قسمت در ساقه محور

 ظاهر ساقه روي بر منفرد صورت به ها گل ،گیاهان
 وفور به مفید هاي گونه تیره این گیاهان بین در .)6(گردند می

 پزشکی و داروسازي در ها آن از برخی از که شوند می یافت
 اسانس تولید جهت نعناع هاي گونه از برخی .شود استفاده می

 طب در .شود می کشت دارویی مصارف براي دنیا سراسر در
نیزه به علت دارا بودن خاصیت ضد التهابی، ضد  سنتی

 برونشیت، تهوع، درمان جهتاسپاسم و محرك بودن 
 آنتی فعالیت .)8، 7(دارد کاربرد کبدي ناراحتی و اشتهایی بی

 جنس از بعضی عصاره و اسانس میکروبی ضد و اکسیدانی
Ballota 10، 9(است شده بررسی(.  

 تیره به متعلق (.Ballota L) آسا فراسیون جنس
Lamiaceae گیاهی گونه سه ایران در جنس این .باشد می 

 فراسیون( .B. nigra L شامل که دارد ساله چند علفی
 انحصاري گونه یک و .B. aucheri Boiss ،)سیاه آساي
 B. platyloma .باشد می .B. platyloma Rech. f ایران

Rech. f. ایران در نعناعیان تیره اندمیک هاي گونه از یکی 
 و فیروزکوه خطیرکوه، دیلمان،  وایران شمال در که است

 با اي، بوته ساله، چند گیاهی  ودارد انتشار مازندران ورسک
 قلبی ها برگ متر، سانتی 60 تا 40 ارتفاع به افراشته هایی ساقه

 طول به گل جام . استنمدي هاي کرك از پوشیده و شکل
   .)1(است روشن صورتی گرن وبه متر میلی 12

 Ballota nigra گونه روي شده انجام مطالعات
 ئین، ماروبی نام به اي ماده گیاه این در  کهداد نشان

 گیاه این مصرف .دارد وجود کولین و گلوکوساپونین
 و پوستی بیماري معالجه عصبی، دردهاي تسکین موجب
 چنین هم .شود می تشنج ضد و سرفه ضد خاصیت کچلی،

 آب رفع جهت ها آن از و دارد مدر اثر گیاه این هاي ردهفرآو
 .)11(شود می استفاده رماتیسم و نقرس انساج، آوردن
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 حضور علت به Ballota nigra باکتریال آنتی خاصیت
 فنیل اتترکیب از تعدادي نیز و فنولیک ترکیبات از تعدادي

 همکاران وسیسیلیانو  .)12(است شده گزارش پروپانوئید
 از Ballota Undulata گونه ثانویه متابولیت چندین
   .)13(کردند گزارش را Lamiaceae خانواده

 کارهاي راه دارویی اثرات داشتن با ها اسانس
 و ها دستگاه پیشرفت با .اند گشوده گیاهی طب در را اي ویژه

 گستره اسانس، ترکیبات شناسایی و گیري اندازه هاي روش
 روي بر شده انجام مطالعات .است یافته افزایش آن پژوهشی

 گیاهان اسانس و عصاره  کهداد نشان ایران بومی هاي گونه
 با .)15، 14(هستند توجهی قابل باکتریایی ضد فعالیت داراي
 ایران، در ها آن پراکنش و دارویی گیاهان اهمیت به توجه

 تواند می دارویی گیاهان اثرات و موثره ترکیبات بررسی
 اندمیک گیاهان از بهینه استفاده و ییشناسا در مثبت گامی
 در موجود مطالعات پیشینه به توجه با از این رو، .باشد ایران

 با مطالعه این ها، آن دارویی کننده تعیین نقش و خانواده این
 از حاصل اسانس در موجود ترکیبات شناسایی هدف
 .Bگیاهی گونه )ساقه و گل برگ،( هوایی هاي اندام

platyloma Rech. f. ورسک منطقه از شده آوري جمع 
 هوایی اندام متانولی عصاره باکتریایی ضد فعالیت و مازندران

 استافیلوکوکوس شامل استاندارد هاي باکتري روي بر گیاه
 باسیلوس و اشرشیاکلی ،آئروژینوزا سودوموناس ،اورئوس
  .گردید انجام سابتلیس

  ها روش و مواد
 B. platyloma گیاه تجربی، مطالعه این در

Rech. f. و آوري جمع مازندران استان ورسک ي منطقه از 
 از پس .گردید شناسایی شناسی گیاه متخصص توسط

 )ساقه و برگ گل،( گیاه ییهوا هاي بخش شدن خشک
 از استفاده با  سپسهوا، مجاورت و سایه شرایط تحت

 گرم 100از گیري اسانس براي .گردید پودر کامال آسیاب
 شده خشک )ساقه و برگ گل،( گیاه یایهو قسمت نمونه

از  و مقطر آب با تقطیر روش به گیري اسانس .شد استفاده
 پس .گردید انجام ساعت 3 مدت به کلونجر دستگاه طریق

 هاي الیه صورت به رنگ بی اسانسی روغن ،مدت این از
 لوله از تمیز کامالً سرنگ با که شد، تشکیل آب روي مجزا

 دست به اسانس .شد منتقل مات هشیش به و خارج آزمایش
 بازده ،شد گیري آب سدیم سولفات از استفاده با آمده

 دستگاه به تزریق مراحل شروع تا و گردید مشخص اسانس
GC/MS در یخچالگراد سانتی درجه 4 دماي تحت  
  .گردید نگهداري

 آن شیمیایی ترکیبات آنالیز اسانس، تهیه از پس
 نگار طیف به متصل کروماتوگراف گاز دستگاه توسط
 نوع از GC دستگاه .شد انجام (GC/MS) جرمی

Hewlett-Packard - HP6890 طول به ستونی به مجهز 
 داخلی الیه ضخامت و متر میلی 25 داخلی قطر و متر 30
  ایندمایی برنامه .بود HP-5MS نوع از متر میکرو 25/0

 گراد سانتی درجه 50 ابتدایی دماي : بدین صورت بودستون
 تا حرارتی شیب سپس دقیقه، 5 مدت به دما این در توقف و

 درجه 5 تدریجی افزایش با همراه گراد، سانتی درجه 250
 250دماي در ستون نگهداري و دقیقه هر در گراد سانتی
 1 هلیم گاز سرعت .دقیقه 20 مدت به گراد سانتی درجه
 مدل استفاده مورد جرمی نگار طیف .بود دقیقه بر لیتر میلی

Agilent 5975 روش ولت، الکترون 70 یونیزاسیون ولتاژ با 
 درجه 220 یونیزاسیون منبع دماي  وEI یونیزاسیون

 بازداري، شاخص کمک به ها طیف شناسایی .بود گراد سانتی
 با آن مقایسه و کواتس اندیس محاسبه و بازداري زمان

 هاي طیف از استفاده با و مرجع کتب در موجود هاي شاخص
 صورت معتبر منابع از استفاده و استاندارد ترکیبات جرمی
  .گرفت

 خیساندن روش از متانولی عصاره تهیه براي
 هاي بخش  شدن خشک از پس .شد استفاده )ماسراسیون(

 و سایه شرایط تحت )ساقه و برگ گل،( گیاه یهوای
 پودر کامال برقی آسیاب از استفاده باسپس  هوا، مجاورت

 200 با پودرشده نمونه از گرم 15 مقدار .گردید
 روز یک از بعد .شد مخلوط درصد 80 لیترمتانول میلی

 .گردید اضافه متانول اًدمجد و  شدجدا آلی فاز ،ماندگاري
 آوري جمع عصاره کل نهایت در .شد تکرار بار سه عمل این

 پراکنی حالل براي چرخان کننده تبخیر دستگاه از و گردید
 فریز از پودر تهیه و آب ملکا حذف براي و شد استفاده

 باکتریایی ضد فعالیت بررسی براي .شد استفاده خشک کن
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 توزین بود شده تهیه متانولی روش از که عصاره گرم 2/0
 این از .گردید حل DMSO لیتر میلی 10 از استفاده با وشد 

 روش براي عصاره مختلف هاي غلظت تهیه براي استوك
  .شد استفاده MIC و دیسک از انتشار

 هاي بخش متانولی عصاره باکتریایی ضد فعالیت
 .B. platyloma Rech. f گیاه )ساقه و گل برگ،(یهوای

 .)16(شد بررسی دیسک از انتشار روش به
 مثبت گرم باکتري دو شامل استاندارد هاي میکروارگانیسم

 استافیلوکوکوس و (PTCC 1156) سوبتیلیس باسیلوس
 اشریشیا منفی گرم تريباک دو و (ATCC 25923) اورئوس

 PTCC) آئروژینوزا سودوموناس و (PTCC 1533) کلی

 هینتون-مولر مایع کشت محیط در ها باکتري .بود (1707
 و متراکم کشت سپس .شدند داده رشد )آلمان مرك،(

 باکتریایی سوسپانسیون کمک به ها باکتري از یکنواختی
 سطح در استریل اي پنبه اپسو توسط فارلند مک نیم معادل

 هاي دیسک .شد تهیه )آلمان مرك،( آگار هینتون-مولر
 و )ایران طب، پادتن( متر میلی 6 قطر با استریل کاغذي

 متانولی عصاره مختلف هاي غلظت از میکرولیتر 30 به آغشته
 داده قرار آگار سطح در مجزا طور به ،DMSO در شده حل
 به DMSO حالل میکرولیتر 30 به آغشته دیسک از .ندشد

 جنتا و کلرامفنیکل بیوتیک آنتی دیسک و منفی شاهد عنوان
 24 مدت به ها پلیت .شد استفاده مثبت شاهد عنوان به مایسین

 .ندشد انکوبه گراد سانتی درجه 37 دماي در ساعت 48تا 
 هاله قطر گیري اندازه با گیاهی عصاره باکتریایی ضد فعالیت

  .شد سنجیده )متر میلی( رشد عدم
 ،)17(رشد مهارکنندگی غلظت حداقل تعیین براي

 )ساقه و گل برگ،( یهوای هاي بخش متانولی عصاره ابتدا
میلی گرم بر  20 غلظت با .B. platyloma Rech. f گیاه

 با صافی کمک به و شد تهیه DMSO حالل درمیلی لیتر 
 استریل عصاره سپس .شد استریل میکرومتر 22/0 منفذ قطر
تا  5 بین غلظت تا شد افزوده LB عمای کشت محیط به شده
 فعالیت چنین هم .شود حاصل میکروگرم بر میلی لیتر 300
 به تتراسیکلین بیوتیک آنتی با متانولی عصاره باکتریایی ضد

 در منفی شاهد عنوان به DMSO و مثبت شاهد عنوان
 تازه کشت از درصد 5/0 سپس .شد مقایسه مشابه شرایط

 طور به نده کلونی بر میلی لیترواحد تشکیل ده 108 باکتري
 عصاره و LB مایع کشت محیط حاوي لوله هر به مجزا

 خانه گرم در ساعت 24 مدت به ها لوله .شد تلقیح گیاهی
در دقیقه  100 دور با گراد سانتی درجه 37 دماي با شیکردار

ه ب متانولی عصاره ضدباکتریایی فعالیت و شد داده قرار
 سنجیده ها باکتري رشد دگیمهارکنن غلظت حداقل صورت

  .شد
  ها یافته

 به اسانس تزریق از بعد  کهداد نشان نتایج
 نرمال، هاي آلکان خروج به توجه با و GC/MS دستگاه
 نهایت درو  ترکیبات کواتس شاخص و بازداري شاخص
 به مربوط هاي طیف مرجع هاي شاخص با ها آن مقایسه

 و برگ گل،( هوایی اندام اسانس در ترکیب 24 ، هرجسم
 که شده شناسایی .B. platyloma Rech. f گونه )ساقه

 طیف .است داده تشکیل را اسانس کل درصد 1/99
 تشکیل شیمیایی ترکیبات و 1 نمودار در کروماتوگرام

 شاخص و جزء هر فراوانی درصد با همراه آن دهنده
 در که طور همان .است گردیده ارائه 1 جدول در کواتس
 شامل ترکیب شش ،است شده ادهد نشان 1 جدول

 74/4( کاریوفیلن بتا ترانس ،) درصد64/26( ن ديجرماکر
 بتا ترانس ،) درصد03/40( اسید پالمیتیک ،)درصد
 هپتا 5 ،1 ،) درصد06/2(فیتول ،) درصد19/4(فارنس

 ترکیبات ،) درصد44/2( ایکوزان و ) درصد55/5(دین
 B. platyloma گونه هوایی اندام اسانس در موجود عمده

Rech. f. دادند تشکیل را.  

 
 اندام اسانس شیمیایی ترکیبات GC/MS طیف .1 نمودار
 حاصل .B. platyloma Rech. f گیاه )وساقه برگ،گل(هوایی

  آب با تقطیر روش از
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  .B. platyloma Rech. f گیاه )وساقه برگ،گل( هوایی اندام اسانس شیمیایی ترکیبات درصد .1جدول

 زمان  درصد کیبتر نام ردیف
  بازداري

 شاخص
 کواتس

1 Borneol 75/0 23/16 1030  
2  N Butylpyrole 45/0 23/22 1215 
3  Trans Beta Caryophylene 76/4 24/23 1376 
4  Trans Alpha Bergamotene 43/0 63/23 1360 
5  Trans Beta Farnesene 19/4 15/24 1339 
6  Germacrene D 64/26 80/24 1313 
7  Trans Alpha Bis Abolene 56/0 45/25 1486 
8  Alpha Y langene 51/0 85/25 1469 
9  Caryophyllene Oxide 96/0 29/27 1408 
10  H- Cyclopropa[a] Naphthalene 10/1 61/28 1550 
11  2,3,7-Trimethyloctanal 17/1 85/32 1600 

12  Dibutyl Phthalate 88/0 41/33 1721 

13  1,5-Heptadiene,2,5-dimethyl-3-methylene 55/5 56/33 1714 
14  Emersol 143 03/40 30/35 1826 
15  n- Hexadecanoic Acid 63/0 85/35 1998 
16  Phytol 09/2 97/37 2080 
17  (E)-1-(Benzyloxy)-2,3-epoxyoctane 63/0 54/38 2048 

18  dodecane,12-chloro-1-1-dimethoxy 05/1 61/38 1919 
19  Thamnolic Acid 66/0 38/39 2001 
20  Hydroxyamphetamine 36/0 04/41 2096 
21  Octadecane 53/0 12/41 2134 
22  Heneicosane 35/1 33/44 2497 
23  Bis(2-ethylhexyl)phthalate 39/1 17/45 2444 
24  n-Eicosane 44/2 91/52 2697 

  
 اندام متانولی عصاره باکتریایی ضد اثرات نتایج

 یا وجود بررسی طریق از .B. platyloma Rech. f هوایی
 غلظت حداقل و 2 جدول در رشد بازداري منطقه وجود عدم

 با .است شده داده نشان 3 جدول در (MIC) رشد بازدارنده
 گرم میکرو 50 غلظت در رشد عدم هاله ،2جدول به توجه

 وس،اورئ استافیلوکوکوس يها باکتري روي بر لیتر میلی بر
 آئروژینوزا سودوموناس و کلی اشریشیا سوبتیلیس، باسیلوس

 66/0±07/0 و 33/8±52/1 ،0/9±0/1 ،0/11±0/1 ترتیب به

 بر میکروگرم 30 غلظت در که صورتی در ،شد مشاهده
 مشاهده منفی گرم باکتري روي بر رشد عدم هاله لیتر میلی
 عصاره غلظت کمترین که داد نشان  MICمطالعه .نشد
 مهار جهت .B. platyloma Rech. f هوایی اندام ولیمتان

 باسیلوس اورئوس، استافیلوکوکوس هاي باکتري رشد
 ترتیب به آئروژینوزا سودوموناس و کلی اشریشیا سوبتیلیس،

  .بود لیتر میلی بر میکروگرم 250 و 150،150،250
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  میکروبی مختلف هاي تیمار در .B. platyloma Rech. f هوایی شبخ متانولی عصاره )متر میلی(رشد عدم هاله قطر مقایسه. 2جدول
  )میلی متر( رشد عدم ي منطقه

  کلرومفنیکل
 ) میکروگرم بر دیسک30(

  جنتامایسین
 ) میکروگرم بر دیسک10(

  متانولی عصاره غلظت
 ) میکروگرم بر میلی لیتر50(

  متانولی عصاره غلظت
 )ر میکروگرم بر میلی لیت30(

  ارگانیسم میکرو
 

5/1±7/20  1/1±6/19 0/1±0/11 57/0±33/8 S.aureus 
ATCC 25923 

NE 5/0±6/15 0/1±0/9 57/0±33/6 B.subtilis 
PTCC 1156 

6/0±7/21  5/1±3/20 52/1±33/8 NE  E.coli 
PTCC 1533 

2/1±3/22 7/1±0/26 07/0±66/7 NE P.aeruginosa 
PTCC 1707 

   NE =اثر بدون
*ATCC: American Type Culture Collection 
*PTTC: Persian Type Culture Collection 

 
 متانولی عصاره ) MIC(رشد بازدارنده غلظت کمترین .3جدول
   .B. platyloma Rech. f هوایی بخش

 رشد بازدارنده غلظت حداقل
  )لیتر میلی بر میکروگرم(

  متانولی عصاره تتراسایکلین
 ارگانیسم میکرو

10 150 S.aureus 
ATCC 25923 

25 150 B.subtilis 
PTCC 1156 

25 250 E.coli 
PTCC 1533 

50 250  P.aeruginosa 
PTCC 1707 

  
   بحث

 در که ترکیباتی درباره پژوشگران هاي بررسی
 به ترکیبات این که دهد می نشان دارد وجود گیاهان اسانس

 بروز خود از خوبی نسبتاً بیولوژیکی فعالیت جداگانه طور
 اسانس در موجود ترکیبات  درصد1/99 حدودا .دهند می

 شناسایی .B. platyloma Rech. f گیاه هوایی اندام
 ) درصد64/26( دي جرماکرن ها آن ترین مهم که اند شده
 سرطانی ضد ترکیب یک اي، حلقه تک ترپن سزکوئی یک

 استفاده مورد هم ویتامین تهیه در و است کننده عفونی ضد و
 یک ) درصد75/4(کاریوفیلن بتا ترانس .گیرد می قرار

 سازي، عطر صنایع در که است اي حلقه دو ترپن سزکوئی
 بتا ترانس .رود می کار به بهداشتی و آرایشی و سازي صابون
 در  است کهخطی ترپن سزکوئی یک ) درصد19/4(فارنسن
 پالمیتیک .رود می کار به غذایی و سازي عطر صنایع

 اشباع چرب اسیدهاي رینت مهم از یکی ) درصد03/40(اسید

 96/0(اکسید کاریوفیلن .باشد می جانوران و گیاهان در شده
 آفت خاصیت داراي اي حلقه دو ترپن سزکوئی این )درصد
 خطی ترپن دي یک ) درصد09/2(فیتول .باشد می کشی
 ویتامین صنعتی تهیه در که باشد می فیتان خانواده از و الکلی

 ها، صابون ناساگرها،ش در ماده این .رود می کار به
 و  کوالدیس.باشد می استفاده مورد زیبایی محصوالت

 Ballota گیاه اسانس تجزیه از طریق همکاران
pseudodictamnus ازاستفاده با  GC/MS دادند نشان 

 تشکیل ترپن سزکوئی را گیاه این اسانس  درصد74/41 که
 اگام و ) درصد7/10(کاریوفیلن ها آن ترین مهم که دهد می

 کاریوفیلن در این تحقیق ،باشند می ) درصد4/11(مورلن
 گزارش نیز ) درصد9/11 (فیتول و ) درصد4/22(اکسید

هاي این  اي که هم در یافته درصد ترکیبات عمده .)18(ندشد
تحقیق و هم تحقیق ما یافت شد متفاوت بود، این تفاوت در 

  .گاما مورولن بود که در مطالعه ما مشاهده نشد
 ترکیبکه  کردند گزارش همکاران وبادر 

 دي کرن جرما،  B.undula گونه اسانس عمده شیمیایی
 واست  ) درصد6/11(کرن جرما سیکلو بی و ) درصد1/19(

 را B. nigra ssp. Foetida  گونه اسانس عمده ترکیب
 و ) درصد1/25(کاریوفیلن بتا ،) درصد2/24( دي کرن جرما

 نینچ هم .دنده می یلتشک ) درصد2/4( اکسید کاریوفیلن
 ترین مهم  کهدادند نشان GC/MS آنالیز با همکاران وبادر 

 11( اکسید کاریوفیلن B. saxatilis گونه اسانس ترکیب
 6/7( دي کرن جرما و ) درصد9/7(کاریوفیلن بتا ،)درصد
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ي بادر و  هاي مطالعه بر طبق یافته .)19(است )درصد
 .B اهگی اسانس مشترك عمده ترکیبهمکاران، 

platyloma Rech. f.  درصد64/26( دي کرن جرما (، 
 اکسید کاریوفیلن و ) درصد76/4(کاریوفیلن بتا ترانس

   .باشد می ) درصد96/0(
 گونه اسانس اصلی اجزاي همکاران و روستائیان

B.aucheri دهیدرو آروما و ) درصد21(کادینول آلفا را
 مطالعه با جنتای این که کردند معرفی ) درصد8/11( دندران

مازوجی  توسط شده انجام مطالعات .)20(نداشت خوانی هم ما
 .B. Nigra ssp گونه اسانس برروي همکاران و

anatolica به فیروزکوه منطقه جمعیت از شده آوري جمع 
 بتا فارنسن، بتا ترانس که بود ترکیب 20  حاکی ازسفید پل

 وانعن به دي کرن جرما و اکسید کاریوفیلن و بیسابولن
 ازدر این تحقیق،  .)21(شدند شناسایی اسانس اصلی اجزاي
 در شده شناسایی اصلی ترکیبات با فوق ترکیبات مقایسه
 که شد مشخص .B. platyloma Rech. f گونه اسانس
 ما مطالعه مورد گونه اصلی ترکیبات مشابه ترکیبات بعضی

 ، کاظم زاده و همکاران با مطالعه بررويچنین هم .دنباش می
 Ballota nigra L. ssp. anatolica P. H. Davis گونه

 شناسایی را ترکیب 12 تعداد مازندران کجور منطقه در
 ،) درصد1/18( دي جرماکرین ها آن ترین مهم که کردند

 استات اپوکسی نرولیدول  ،) درصد5/10( بتاکاریوفیلن
 لینالیل و ) درصد1/12( اکسید اسکرول ،) درصد4/15(

 در کیفی و کمی تفاوت .)22(بودند)  درصد5/11( استات
 هاي ویژگی در تفاوت از ناشی جمعیت دو اسانس ترکیب

 مقایسه .بود خاك بافت ویژه به رویشی مناطق اکولوژیک
 جنس با ارتباط در دیگر انمحقق نتایج با تحقیق این نتایج

 Lamiaccae تیره به متعلق (.Ballota L) آسا فراسیون
 به توجه با اسانس مهم اجزاي مقادیر هچ اگر که داد نشان

 مهم ترکیبات گونه این در ولی ،کند می تغییر مختلف مناطق
  .است كمشتر تقریبا اسانس در موجود

 اندام متانولی عصاره  کهداد نشان ما بررسی نتایج
 ضد اثر دراي .B. platyloma Rech. f گیاه هوایی

 ناسسودومو هاي باکتري علیه بر موثري باکتریایی

 و اورئوس استافیلوکوکوس سوبتیلیس، باسیلوس آئروژینوزا،
 عصاره تاثیر بیشترین که يطور به .باشد می کلی اشریشیا
 )مثبت گرم( اورئوس استافیلوکوکوس به مربوط متانولی

 آئروژینوزا سودوموناس به مربوط تاثیر کمترین و است
 حاضر مطالعه نتایج در که گونه همان .باشد می )منفی گرم(

 بر توجهی قابل اثرات گیاه این متانولی عصاره ،شد مشاهده
 باسیلوس و اورئوس استافیلوکوکوس مثبت گرم باکتري

 و داشت  لیتر میلی بر گرم میکرو 50غلظت در سوبتیلیس
 منفی گرم باکترهاي بر عصاره باکتریایی ضد فعالیت
 بیشترین آئروژینوزا سودوموناس که طوري به ،بود تر ضعیف

 ،گرفته صورت تحقیقات اساس بر .داد نشان را مقاومت
 از تر مقاوم عصاره به نسبت منفی گرم هاي باکتري
 حضور به احتماال مقاومت این .هستند مثبت گرم هاي باکتري
 منفی گرم هاي باکتري سلولی دیواره در ساکاریدها لیپوپلی
 به عصاره فعال ترکیبات رسیدن از مانع و شود می مربوط

 ودولکر  .)23(شود می منفی گرم باکتري سیتوپالسمی ءغشا
 Ballota برگ متانولی عصاره  کهدادند نشان همکاران

acetabulosa و کلی اشریشیا علیه قوي باکتریایی ضد اثر 
 و آئروژینوزا دوموناسسو علیه ضعیفی باکتریایی اثرضد

 .)10(ندارد خونی هم ما مطالعات با که دارد پنومونیا کلبسیال
 گرم هاي باکتري که داد نشان همکاران وپریسیال  تحقیقات

 ها مثبت گرم انواع از تر مقاوم شیمیایی عوامل به نسبت منفی
 عدم با ارتباط در محققان بعضی نتایج با نتایج این .)24(هستند

 رشد بر گیاهان برخی کمتر تاثیر یا گیاهی عصاره تاثیر
 .)26، 25(دارد مطابقت آئروژینوزا سودوموناس باکتري
 میزان نیز و دیسک از انتشار روش به شده انجام مطالعه
MIC باکتریایی ضد فعالیت که داد نشان آمده دست به 

 روي بر دیگر هاي گونه با مقایسه در گیاه این متانولی عصاره
   .است کرده عمل بهتر شده آزمایش هاي سوش

  
  گیري نتیجه

 انولیمت عصاره باکتریایی ضد هاي تست نتایج
 که داد نشان .B.platyloma Rech. F گیاه هوایی اندام
 مانند قوي هاي بیوتیک آنتی با مقایسه در چند هر حاضر گیاه
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 و ها گونه با مقایسه در اما ،بود ضعیف تتراسایکلین
 بهتري باکتریایی ضد فعالیت گیاه این خانواده هم هاي جنس
 24 شناسایی به منجر تحقیق این از حاصل نتایج .داد نشان

 بتا ترانس ،D نجرماکر ها آن عمده که شد ترکیب
 مفید ترکیبات به توجه با .بودند اسید پالمیتیک و کاریوفیلن

 باکتریایی ضد نقش چنین هم و اسانس در شده شناسایی
 موثره ترکیبات سازي خالص  عملشود می پیشنهاد عصاره،
 B.platyloma Rech. F اسانس هوایی قسمت در موجود

 جدا ترکیبات میکروبی ضد فعالیت چنین هم صورت گیرد و
 کننده ایجاد اصلی عامل تا گردد بررسی مجزا شکل به شده

 ساختمان تعیین با ،بنابراین .شود شناسایی میکروبی ضد اثر
 داروي یک عنوان به دبتوان شاید ترکیبات این ،مولکولی

 سبتن کمتر جانبی عوارض با و صرفه به مقرون ضدمیکروبی
  .گردد استفاده ها بیوتیک آنتی به
  

  قدردانی و تشکر
 که اسالمی بهمن دکتر قايآ جناب از وسیله بدین

 چنین هم وهمکاري نمودند  نمونه شناسایی و آوري جمع در
 کارهاي در که عظیمی خانم سرکار آزمایشگاه کارشناس از

گذاري  تشکر و سپاس نمودند یاري را ما آزمایشگاهی
  .نماییم می
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