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Abstract 

Background:  Microbial infections are important challenges to health, and health care officials 
have major difficulties dealing with them especially regarding their antibiotic resistance. The main aim 
of this study was to evaluate drug synergistic and anti-bacterial effects of cuminum cyminum essential 
oil on some pathogen bacteria. 

Materials and Methods: Cuminum cyminum essential oil was extracted from its fruit. For 
evaluation of antibacterial effects of the essential oil, disc diffusion method through the measurement 
of the inhibitory zone diameter and micro-broth dilution for determining the minimum inhibitory 
concentration (MIC) on several standard bacteria were used.  In evaluation of the synergistic and 
antagonistic effects, standard bacteria were cultured in the media containing essential oil, and 
antibiotic discs were, then, placed on it. 

Results: According to the results of disc diffusion test in Agar, cuminum cyminum essential 
oil, with a 44 mm inhibition zone, had the greatest antibacterial activity against bacillus cereus. It had 
the greatest positive co-action with gentamicin (10 µg) on escherichia coli.  

Conclusion: The results of this study indicate that cuminum cyminum essential oil alone or in 
combination with antimicrobial agents may be useful in treatment of bacterial infections. Additionally, 
this component can enhance the effect of some antibiotics; this implies its application, especially in 
drug resistance cases. 
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  ه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك                                                                                                مجل               مقاله پژوهشی
  75-82، 1389تابستان ، )51شماره پیاپی  (2 ، شماره13                                                                                                                             سال

  

  یی اسانس زیره سبز فعالیت ضد باکتریاو ی یاثرات متقابل دارو
  

  4علی اکبر پورفتح الهدکتر ، 3مرتضی ستاريدکتر ، *2مانییندا سل، 1سعید دانشمندي

  
  دانشجوي دکتراي ایمنی شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران -1
   تربیت مدرس، تهران، ایران دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجویی،،دانشجوي کارشناسی ارشد باکتري شناسی -2
  گروه باکتري شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، باکتري شناسی، دکترايدانشیار -3

  گروه ایمنی شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،ایمنی شناسی، دکتراي استاد -4

  
 21/11/88 ، تاریخ پذیرش 14/10/88تاریخ دریافت 

  چکیده
شود و مسئولین در این زمینه با  هاي مهم بهداشتی محسوب می نی از چالشهاي میکروبی انسا عفونت :زمینه و هدف
اثرات ارزیابی هدف این تحقیق، . ها مواجه هستند ها نسبت به آنتی بیوتیک اي مخصوصاً مقاومت باکتري مشکالت عدیده

  .باشد  میهاي پاتوژن علیه برخی از باکترياسانس زیره سبز فعالیت ضد باکتریایی ی و یمتقابل دارو
براي بررسی عملکرد ضد .  آن تخلیص شددانهزیره سبز از اسانس  دراین مطالعه تجربی آزمایشگاهی  :مواد و روش ها

گیري قطر هاله مهاري و تعیین حداقل غلظت مهاري توسط  باکتریایی اسانس از روش انتشار از دیسک با استفاده از اندازه
در بررسی اثرات سینرژیستی و آنتاگونیستی، . ه استاندارد باکتریایی استفاده شدروش میکروبراث دایلوشن بر روي چندین رد

هاي آنتی بیوتیکی بر روي آن  هاي استاندارد باکتریایی بر روي محیط حاوي اسانس کشت داده شده و سپس دیسک سویه
  .قرار گرفت
 44 مربوط به باسیلوس سرئوس با قطر  بر اساس تست انتشار دیسک در آگار بیشترین میزان هاله عدم رشد:یافته ها

  . را بر اشریشیا کلی نشان داد) میکروگرم10 (اسانس فعالیت هم افزایی با جنتامیسین. میلی متر مشاهده شد
هاي  تواند به تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل ضد میکربی براي درمان عفونت  اسانس زیره سبز می:نتیجه گیري

را  ها را تقویت نماید که امکان استفاده از آن تواند عملکرد برخی از آنتی بیوتیک همچنین این جزء می. باکتریایی موثر باشد
  .نماید ی مطرح مییبه ویژه در موارد مقاومت دارو

   هم افزاییزیره سبز، ، باکتري،بیوتیک آنتی : کلیديواژگان
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  مقدمه
 راسـتاي  در دارویـی  مقاومـت  پدیـده  بـا  مقابلـه 

 مقاوم عوامل میکروبی نمودن محدود یا و آن بروز کاهش

ایـن   کـه در  مشکالتی .)1(است برخوردار زیادي اهمیت از
 هیارا و جستجو براي را انگیزه زیادي ،آمده به وجود رابطه

 آورده فراهم گیاهی منشاء به ویژه با میکروبی ضد ترکیبات

 بـه  گیـاهی  دنیـا ترکیبـات   نقـاط  از بسیاري در. )3 ،2(است

 خـصوص ه هـا بـ   بیماري برخی درمان منظور به سنتی شکل

 بهداشت و سرماخوردگی تب، اسهال، عفونی، هاي بیماري

 ضـد میکروبـی   خـواص . شـوند  مـی  اسـتفاده  دندان و دهان

 بدون اطالع گذشتگان و بوده توجه مورد باز دیر از یاهانگ

 از بـالینی  هـاي  تجربـه  طریق از تنها و ها میکروب وجود از

 اسـتفاده  عفـونی  هـاي  بیمـاري  درمـان  در ایـن گیاهـان  

توانند به عنـوان     مواد گیاهی طبیعی سنتی می    . )4-6(کردند می
هـا و یـا بـه عنـوان      عوامل ضـد میکروبـی در درمـان عفونـت       

از سـوي دیگـر    ؛کـار بـرده شـوند   ه ی بـ ینگهدارنده مواد غذا 
تواننـد رونـد بیمـاري و عفونـت را           ی مـصرفی مـی    یمواد غذا 

 با نام علمی کومینوم     گیاه زیره سبز  . )7(تحت تأثیر قرار دهند   
 یـک گیـاه آروماتیـک    )Cuminum cyminum(سـیمینوم  

باشد و براي طعم بخشی به       است که عضو خانواده آپیاسه می     
. شود ذاها، در تهیه عطرها و براي موارد پزشکی استفاده می    غ

 از زیره سبز در طـب سـنتی در چنـدین مـورد اسـتفاده شـده                
هـاي دسـتگاه      در درمـان بیمـاري      نـشان داده شـده کـه       .است

تسهیل کننده هضم غـذا عمـل       ضد نفخ و  وان  ن، به ع  گوارش
هاي ریـوي بـراي       بیماري درنماید و همچنین از زیره سبز        می

 خاورمیانه بومی ،گیاه  این.)8(درمان سرفه استفاده شده است

 در وحـشی  به صـورت  و است ایران جنوب شرقی ویژهه ب

 و مهـم  بـات ترکی  از.رویـد  مـی  کرمان مختلف استان مناطق
 سـاکاریدها،  پلی فالونوئیدها، سابینن، به توان می آن عمده

 نظر. )9(نمود اشاره ننیترپ و آلدئید، پینن کومین کومارین،

 پراکنـدگی وسـیعی   ما کشور در دارویی گیاهان که این به

 خـواص ضـد   نظـر  از گیاهـان  ایـن  روي مطالعـات  دارنـد، 

 از نتـایج  کـه  کند می فراهم را مناسبی زمینه آنها میکروبی

 بـا منـشأ   داروهـایی  نمـودن  جـایگزین  جهت ها بررسی این

 باکتریایی استفاده هاي عفونت درمان و کنترل براي طبیعی

 مصرف داروهـاي  کاهش موجب تواند می امر این و نمود

بـا توجـه بـه    . گـردد  آن از ناشـی  عـوارض  و شـیمیایی 
کاربردهاي ذکر شده و امکان اسـتفاده مفیـد آن بـه صـورت        

 در این ییبالینی و براي درك مناسب از اثرات این گیاه دارو
اثرات سینرژیسمی و   (ی  ی اثرات متقابل دارو    به بررسی  مطالعه

 و فعالیـت ضـد باکتریـایی اسـانس زیـره سـبز            ) اگونیسمیآنت
  .ایم پرداخته

  هاروش مواد و 
هاي زیره  دانه آزمایشگاهی   -در این مطالعه تجربی   

 25سبز از گیاهان کشت شده در مرکز تحقیقـات گیـاهی در    
کیلومتري شمال تهران تهیـه شـد و توسـط مرکـز تحقیقـات              

  .ید قرار گرفتیکشاورزي ایران مورد تأ
آوري شسته شد و پـودر   هاي زیره پس از جمع     نهدا

 لیتر آب مخلوط شـد و  1 گرم از پودر حاصل در       50. گردید
ـ (Clevenger)در دستگاه کلونجر   وسـیله  ه  قرار داده شد تا ب

 اســانس (Hydrodistillation)عــصاره گیــري تقطیــر آبــی 
-جـدا گــردد کـه ترکیبــات موجـود در آن در بررســی گــاز   

دسـت  ه  اسانس بـ  . )10(ش گردیده است  کروماتوگرافی گزار 
 درجـه سـانتی گـراد    4آمده جدا شد و تا زمـان آزمـایش در        

  .نگهداري گردید
ــشیاکلی بــا شــماره هــاي از ســویه  اســتاندارد اشری

25922 (American Type Culture Collection) 

ATCC 27853  بـــا شـــماره  ، ســـودوموناس آئروژینـــوزا  
ATCCــتافیلوکوکوس ــوس ، اســ ــا شــــما اورئــ  ره بــ

25923ATCC   ــسنري ــیگال فلک ــماره  ، ش ــا ش ،  M90Tب
ــرئوس   ــیلوس سـ ــماره باسـ ــیلوس ATCC 9634باشـ ، باسـ

ــوبتیلیس ــماره س ــا ش ــوم،  PY-79  ب ــی موری ــالمونال تیف  ، س
  تهیه شده درATCC  33196  با شمارهانتروکوك فکالیس

تهـران   مـدرس  تربیـت  دانـشگاه  شناسی باکتري آزمایشگاه
 اسـتفاده  ریال اسانس زیـره سـبز  جهت ارزیابی اثر آنتی باکت

با استفاده از محیط هاي افتراقی،  هاي مورد مطالعه سویه .شد
انتخابی و اختصاصی و با استفاده از تـست هـاي بیوشـیمیایی          

  .ید هویت گردیدندیتا
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براي سنجش اثر ضـد باکتریـایی عـصاره اسـانس           
  (Kirby Bauer)بـائر -زیره، از روش انتشار دیسک کربـی 

هـاي    ساعته هر کدام از بـاکتري      24از کلنی   . )11(استفاده شد 
کشت شده مورد آزمایش در محیط کشت جامد تریپتیکیس       

 بـه کمـک   (Trypticase Soy Agar: TSA)سـوي آگـار   
 میلـی لیتـر    5لوپ برداشته و در لوله آزمایش استریل حـاوي          

ــد   ــوط گردی ــامال مخل ــتریل ک ــوژي اس ــرم فیزیول ــپس ؛س  س
هاي مورد آزمـایش مـشابه      اکتريسوسپانسیون یکنواختی از ب   

توسـط  .  مـک فارلنـد تهیـه شـد        5/0کدورت لوله اسـتاندارد     
سواپ بر روي محیط هـاي مـولر هینتـون آگـار بـه صـورت                

 حـاوي  هـاي  دیـسک  تهیـه  جهـت . چمنی کـشت داده شـد  

 بالنـک  هـاي   میکرولیتر از اسانس بر روي دیسک50اسانس 
 اعت سـ 2 مـدت  بـه  اضـافه و   استریل)MASTانگلستان، (

 کاغـذي  هاي جذب دیسک کامالً اسانس تا شد داده زمان

 مناسـب قـرار   فواصـل  به پلیت روي ها دیسک سپس. شوند

گــراد   درجـه سـانتی  37 سـاعت در  18شـد و بـه مــدت    داده
  میکروگـرم 10(مطالعه از جنتامیـسین   این در. انکوبه گردید
 در میلـی     میکروگرم 1(و اگزاسیلین   ) :MAST در میلی لیتر  

عنـوان کنتـرل مثبـت و از بـافر تـایرود بـه              ه  ب) :MAST لیتر
هـا بـه صـورت سـه         عنوان کنترل منفی استفاده شد و آزمـون       

  .باشد تایی می
  مهارکننـدگی  غلظـت  حـداقل  تعیـین آزمـایش  

(Minimum Inhibitory Concentration- MIC)  در
ــا روش میکــرو بــراث دایلوشــن  96پلیــت   خانــه اســتریل و ب

)Microbroth dilution (  انجـام شـد)ابتـدا اسـانس در   . )11
 بـه  1هاي    رقیق شده و سپس رقت     2 به   1بافر تایرود به نسبت     

مولر  مایع محیط در مجزا صورت از اسانس به 512 به 1 تا2
 حجم هم باکتریایی سوسپانسیون از و تهیه) مرك(هینتون 

بـه  1 تـا  8 بـه  1 ها اسانس نهایی رقت ،اضافه شد رقت به هر
 درجـه  37 ساعت انکوباسیون در دمـاي  24پس از   .بود 2048
آخرین چاهک که هیچ کدورتی در آن  گراد، غلظت سانتی

بـه   هـا  آزمـون .  قـرار داده شـد     MICایجاد نشده بود، معـادل      
  .صورت سه تایی انجام گرفت

هـاي    از روي چاهـک    MICپس از بررسی نتـایج      
کـشندگی   غلظـت  حداقل تعیین خانه، براي تعیین  96پلیت 

(Minimum Bacteriocidal Concentration- MBC) 
هاي فاقد کدورت، جداگانه بر روي محیط مولر        همه چاهک 

 سـاعت کمتـرین     24پـس از    . هینتون آگار کشت داده شدند    
 درصد باکتري در آن رشد نکـرده  9/99غلظتی از اسانس که  

  .شد  گزارشMBCبود به عنوان غلظت کشندگی 
اسـانس زیـره سـبز و      براي تعیین اثر ترکیبی میـان       

بیوتیک از روش انتشار از دیـسک اسـتفاده          هاي آنتی  دیسک
ــد ــم . ش ــرات ه ــی اث ــافزا بررس ــر  ی ــانس ب ــدگی اس ی و کاهن
) sub-MIC(بیوتیک با استفاده از غلظت تحت مهـاري     آنتی

 MIC 4 بـه    1  تـا  2 بـه    1گیرد که برابـر بـا رقـت          صورت می 
 2 بـه    1غلظت تحت مهاري اسـانس زیـره بـا رقـت            . باشد می

MIC        به محیط مولر هینتون آگـار اضـافه و بـه عنـوان پلیـت 
 CFUسوسپانـسیون باکتریـایی بـا غلظـت        . تست استفاده شد  

روي محیط کـشت آگـار      ) معادل نیم مک فارلند    (5/1× 108
هاي تحـت مهـاري اسـانس توسـط سـواب بـه              حاوي غلظت 

بیوتیـک   هـاي آنتـی    صورت چمنی کشت داده شد و دیسک      
هاي مهـاري   سپس قطر هاله.  قرار داده شدندروي سطح آگار  

IZD) (Inhibition Zone Diameter-هـا پـس از     دیسک
بـراي  .  درجـه ثبـت شـد      37ساعت انکوباسیون در دمـاي       24

هـاي   بررسی اثر متقابل اسانس بـر آنتـی بیوتیـک از دیـسک           
 30(، سـفالوتین    ) میکروگـرم  30(آنتی بیوتیک وانکومایسین    

، آمپـی  ) میکروگـرم 110(تازوباکتام -، پپراسیلین )میکروگرم
ــیلین  ــرم10(سـ ــسین، ) میکروگـ ــرم10(جنتامیـ  ،) میکروگـ

)  میکروگـرم 1(و اگزاسـیلین  )  میکروگرم15( اریترومایسین
  ).MAST(استفاده گردید 

  
  یافته ها

ــایج آزمــون ــایی در جــدول   نت  1هــاي ضــد باکتری
بر اساس تست انتشار از دیـسک در آگـار         . آورده شده است  

ترین هاله عدم رشد مربوط به باسیلوس سرئوس با قطر    بزرگ
متـر و بعـد از آن بیـشترین قطـر هالـه عـدم رشـد بـه                میلی 44

ــه باســیلوس ســوبتیلیس، اســتافیلوکوکوس   ــوط ب ترتیــب مرب
ــراي   ــود و ب ــشیا کلــی ب اورئــوس، شــیگال فلکــسنري و اشری
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انتروکوکوس فکالیس، سودوموناس آئروژینـوزا و سـالمونال     
.  کمترین قطر هاله عـدم رشـد مـشاهده گردیـد           تیفی موریوم 
 نشان داد که اسانس زیـره سـبز   MBC و  MICبررسی نتایج   

بیشترین اثر مهار کننـدگی و کـشندگی را بـر روي اشریـشیا            
  .کلی دارد

  
  هاي استاندارد براي اسانس زیره سبز هاي باکتري در سویهMBC و MICهاي انتشار از دیسک در آگار، آزمون. 1جدول 

 اثر مهار کنندگی و کشندگی در محیط مایع  †انتشار از دیسک در آگار

اسانس زیره     کنترل مثبت
  اگزاسیلین  جنتامیسین  سبز

MIC*  MBC*   کنترل(Tyrode)  

  -  24/1  48/1  11  14  23  شیگال فلکسنري
  -  -  -  0  0  6  انتروکوکوس فکالیس

  -  48/1  96/1  17  21  44  باسیلوس سرئوس
  -  -  -  0  15  6  یفی موریومسالمونال ت

  -  -  -  17  24  27  باسیلوس سوبتیلیس
  -  96/1  182/1  0  21  12  اشریشیا کلی

  -  48/1  96/1  22  12  25  استافیلوکوکوس اورئوس
  -  -  -  0  15  9  سودوموناس آئروژینوزا

؛ اگزاسـیلین  ) میکروگـرم 10(متر؛ جنتامیـسین  شد بر حسب میلی قطر هاله عدم ر†؛ ) میلی گرم در میلی لیتر80برابروزن حجمی استوك (بر حسب رقت از استوك      * 
  )میکروگرم1(

  
و ) سینرژیـستی (افزایـی    نتایج مربوط به اثرات هـم     

ــدگی  ــستی(کاهن ــر روي   ) آنتاگونی ــبز ب ــره س ــانس زی  7اس
بیوتیک معمول استفاده شده براي چهـار سـویه بـاکتري            آنتی

 مـورد اثـر   تنهـا .  آورده شده است 3 و   2استاندارد در جداول    
آنتاگونیستی اسانس زیره سبز در تعامل با سـفالوتین بـر روي       

شیگال فلکسنري بود و در مورد اشریـشیا کلـی اسـانس تنهـا              
ــر     ــرد دیگ ــر عملک ــد و ب ــسین ش ــر جنتامی ــزایش اث باعــث اف

در . هـا بـر روي اشریـشیا کلـی تـاثیري نداشـت            بیوتیک آنتی
تـایج  مورد باسیلوس سـرئوس و اسـتافیلوکوکوس اورئـوس ن    

  . متغیر بود
 

  هابیوتیکآنتیبر کاهندگی اسانس زیره سبز  افزایی ورات هم اث فراوانی و فراوانی نسبی تفاوت اندازه هاي مربوط به.2جدول 

  
اگزاسیلین 

A/AE 
  )درصد(

جنتامیسین 
A/AE  

  )درصد( 

سیلین آمپی
A/AE 

  )درصد(

اریترومایسین 
A/AE   

  )درصد(

ونکومایسین 
A/AE   

  )درصد(

سفالوتین 
A/AE   

  )درصد(

-پیپراسیلین
تازوباکتام 

A/AE )درصد(  

 15/11  شیگال فلکسنري
)36/36(  

17/14 
)42/21(  

28/25  
)12(  25/23) 69/8(  20/20  

)0(  16/30) 66/46(  30/30  
)0(  

  17/17  باسیلوس سرئوس
)0(  

25/21 
)04/19(  

24/20  
)20(  

22/22  
)0(  

28/24 
)66/16(  58/53) 43/9(  33/29) 79/13(  

  0/0  اشریشیا کلی
)0(  19/21) 52/9(  12/12  

)0(  
12/12  
)0(  

0/0  
)0(  

23/23  
)0(  

25/25  
)0(  

استافیلوکوکوس 
  اورئوس

22/22  
)0(  

14/12 
)66/15(  

30/27 
)11/11(  

24/24  
)0(  

14/14  
)0(  

30/30  
)0(  

30/30  
)0(  

  
A :بیوتیک مورد نظر؛ قطر هاله عدم رشد براي آنتیAE :درصد افزایش و یا کاهش در میزان : درصدبیوتیک به همراه اسانس زیره سبز؛ اي آنتیقطر هاله عدم رشد بر

  رشد باکتري
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 ها بیوتیکآنتیبر کاهندگی اسانس زیره سبز  افزایی واثرات هممقایسه . 3جدول 

  
اگزاسیلین 

A/AE 
  )درصد(

جنتامیسین 
A/AE 

  )درصد(

سیلین آمپی
A/AE 

  )درصد(

اریترومایسین 
A/AE   

  )رصدد(

ونکومایسین 
A/AE 

  )درصد(

  سفالوتین 
A/AE   

  )درصد(

-پیپراسیلین
تازوباکتام 

A/AE )درصد(  
  S  S  S  S  IN  A  IN  شیگال فلکسنري

  IN  S  S  IN  S  S  S  باسیلوس سرئوس
  IN  S  IN  IN  IN  IN  IN  اشریشیا کلی

استافیلوکوکوس 
  IN  S  S  IN  IN  IN  IN  اورئوس

A : کاهندگی(آنتاگونیستی( ؛S :یستی سینرژ)افزاییهم( ؛IN : حد وسط)فاقد اثر.(  
  

  بحث
ی در  یـ عالوه بر کاربردهاي گسترده گیاهـان دارو      

طب سنتی و مصارف صنعتی و خوراکی و یا استفاده از آنهـا    
به عنوان چاشـنی، طعـم دهنـده و حتـی نگهدارنـده، امـروزه         
ــه ایــن گیاهــان و مــشتقات آنهــا بــه منظــور   توجــه خاصــی ب

هـاي   هـاي درمـانی در بیمـاري      ی و مکمـل   هاي درمـان   استفاده
جستجو براي کشف عوامل ضـد       .)13 ،12(مختلف شده است  

توانـد هـم از لحـاظ     میکروبی سالم و موثر ادامه دارد که مـی     
درمانی و هم از لحاظ پیشگیري، در مـورد طیـف وسـیعی از           

هـاي   ایـن نیـاز در سـال      . هاي باکتریایی استفاده شـود     عفونت
تر  هاي مقاوم به چند دارو نمایان      ارگانیزماخیر با ظهور میکرو   

هــاي داروســازي در حــال  بنــابراین شــرکت. )14(شــده اســت
حاضر به دنبال داروهـاي جـایگزین از سـایر منـابع از جملـه                
گیاهان هستند، زیرا مشخص شده گیاهان دارویی مـوادي بـا           

در مـورد اثـر ضــد    .کننــد فعالیـت ضـد میکروبــی تولیـد مـی    
هایی صورت گرفتـه    ه زیره سبز گزارش   میکروبی اسانس گیا  

هاي آبی و متـانلی زیـره سـبز       اي اثر عصاره   طی مطالعه . است
بر روي هلیکوباکتر پیلوري مورد ارزیـابی قـرار گرفـت کـه              
نشان داده شد ایـن ترکیـب رشـد هلیکوبـاکتر را در شـرایط               

اي دیگر نشان داد کـه       مطالعه. )15(کند آزمایشگاهی مهار می  
ــ ر ضــد میکروبــی قابــل قبــولی را نــسبت بــه اســانس زیــره اث

هاي اشریشیا کلـی و اسـتافیلوکوکوس اورئـوس نـشان            سویه
حـضور   و همکـاران نـشان دادنـد،         الکوبلیس .)16(داده است 

در اسـانس   ) درصـد 1/16حدود  ( آلدهیدکومین  میزان باالي   
 داراي فعالیـت ضــد باکتریـایی در مقابــل   میتوانــدزیـره سـبز   

ــ  ــاکتري هــاي گ ــت باشــدبرخــی از ب در  .)17(رم منفــی و مثب
ــه     ــر علی ــبز ب ــره س ــی زی ــد میکروب ــر ض ــر، اث ــشی دیگ پژوه

هاي اشریشیا کلی و سالمونال تیفی موریوم بررسـی و           باکتري

اي اثر   رنجبریان و همکاران طی مطالعه    . )18(اثبات شده است  
ضـد باکتریــایی چهـار عــصاره گیــاهی از جملـه زیــره را بــر    

انتشار از دیسک بررسی کردنـد     هلیکوباکتر پیلوري به روش     
ــار      ــاکتري را مه ــن ب ــد ای ــره رش ــصاره زی ــد ع ــشان دادن و ن

 .)19(کند می
ــه ــی    در مطالع ــرات آنت ــر روي اث ــه ب ــر ک  اي دیگ

ــال ترکیبــــات تیموکینــــون   و (Thymoquinone)باکتریــ
ــدروکینون  ــه (Thymohydroquinone)تیموهیـ ــیاه دانـ  سـ

باکتریال  یانجام شد، ثابت شد که این ترکیبات خاصیت آنت        
اثـر را بـر      و اثرات مختلف سینرژیسمی، آنتاگونیسمی یا بـی       

سیلین و جنتامیسین  ها از جمله آمپی بیوتیک روي برخی آنتی
در ایــن مطالعــه مـا فعالیــت ضــد   .)20(انـد  از خـود نــشان داده 

هـاي شـیگال     باکتریایی اسـانس زیـره سـبز را بـر ضـد سـویه             
وکوکوس فکـالیس،  فلکسنري، سودوموناس آئروژینوزا، انتر 

ــوم، باســیلوس       ــی موری ــیلوس ســرئوس، ســالمونال تیف باس
سوبتیلیس، استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی ارزیابی 

دهنده فعالیت ضد باکتریایی خـوب ایـن         نتایج نشان . کردیم
هـاي   سـویه  .هـاي مـورد آزمـایش بـود        اسانس بر ضـد سـویه     

ــوبتیلیس،     ــیلوس سـ ــرئوس، باسـ ــیلوس سـ ــتاندارد باسـ اسـ
ستافیلوکوکوس اورئوس، شیگال فلکسنري و اشریشیا کلـی        ا

بیشترین میزان حساسیت را نسبت به ترکیبـات اسـانس نـشان         
ــویه  ــورد س ــا در م ــد، ام ــالیس،   دادن ــوس فک ــاي انتروکوک ه

ــزان   ــوزا می ــوم و ســودوموناس آئروژین ســالمونال تیفــی موری
 نیز  MBC و   MIC آزمون. حساسیت چندان قابل توجه نبود    

 بود که اسانس زیره در مورد اشریشیا کلی حتی  حاکی از آن  
 از اسـانس  ) میلی گرم در میلی لیتـر 004/0( 182 به   1تا رقت   

 باسیلوس سـرئوس،  هاي  باکتريدر مورد   . نیز اثر مهاري دارد   
استافیلوکوکوس اورئوس و شیگال فلکسنري نیز تا چند رقت 
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 لـیکن در مـورد    ؛اثر مهار کنندگی قابل توجهی مشاهده شـد       
هــاي انتروکوکــوس فکــالیس، باســیلوس ســوبتیلیس،   ویهســ

ــوزا در   ســـالمونال تیفـــی موریـــوم و ســـودوموناس آئروژینـ
 .هاي بیشتر اسانس ممانعت از رشد باکتري مشاهده نـشد   رقت

ل دیگر قابل توجه برهمکنش برخـی ترکیبـات     یاز جمله مسا  
 بـه  توانـد  مـی اي از داروها است که این تعامـل    گیاهی با عده  

ــه صــورت آنتاگونیــستی باشــد؛  صــورت س ــا ب ینرژیــستی و ی
گـردد کـه ایــن    اهمیـت ایـن موضـوع از آنجـا مـشخص مـی      

اي بـه عنــوان چاشــنی و   طــور گــستردهه ترکیبـات گیــاهی بـ  
ی مــورد اسـتفاده قــرار  ینگهدارنـده در بـسیاري از مــواد غـذا   

تـر ایـن بـر      از سوي دیگر شناخت مناسب و دقیـق        ؛گیرند می
ه ان یک راهکـار مفیـدتر درمـانی بـ         تواند به عنو   همکنش می 

هاي میکروبی مورد بهره بـرداري قـرار         ویژه در مورد عفونت   
در این مطالعه اثرات اسانس گیاه زیـره سـبز را بـر        .)21(گیرد

ــی   ــد آنت ــرد چن ــر روي    روي عملک ــه ب ــول ک ــک معم بیوتی
هاي استاندارد باکتري اثر داده شده بود، مـورد بررسـی            سویه

شان داد که اسانس زیره سبز تنها بـر روي          نتایج ن . قرار دادیم 
بیوتیـک سـفالوتین بـر ضـد شـیگال فلکـسنري             عملکرد آنتی 

ایـن اسـانس بـر روي عملکـرد         . واجد اثر آنتاگونیـستی بـود     
تازوباکتام بر ضد شیگال فلکسنري -ونکومایسین و پیپراسیلین

اثري نداشت ولی موجب افزایش حساسیت شیگال فلکسنري  
. سـیلین و اریترومایـسین شـد       امیسین، آمپی به اگزاسیلین، جنت  

هاي  اسانس زیره سبز تنها بر عملکرد جنتامیسین بر ضد سویه        
ــسین و     ــرد جنتامی ــز در عملک ــی و نی ــشیا کل ــتاندارد اشری اس

سیلین بر ضد استافیلوکوکوس اورئوس اثر سینرژیسیتی      آمپی
هـا در ایـن دو سـویه     بیوتیـک  داشت و بر عملکرد دیگر آنتی   

در مورد باسیلوس سرئوس، اسانس زیـره سـبز         . شتاثري ندا 
ه هـا بـ   بیوتیک موجب افزایش حساسیت باکتري به اکثر آنتی      

در مجموع اسـانس زیـره      . جز اگزاسیلین و اریترومایسین شد    
سبز موجب افزایش اثر جنتامیسین بر ضد هر چهـار بـاکتري            

ی که مقاومت باکتریایی در حال      یاز آنجا  .مورد آزمایش شد  
 مقــاوم بــه هــاي بـاکتري  اســت و انتقــال مقاومــت از افـزایش 
 حــساس از طـرق مختلـف بــه آسـانی صــورت    هـاي  بـاکتري 

هاي مصرفی  بیوتیک گیرد و موجب مقاومت در برابر آنتی می
گردد، لذا اسانس زیره سبز همچون دیگر مشتقات   معمول می 

توانـد بـه عنـوان       باکتریال مـی   ی با خواص آنتی   یگیاهان دارو 

ــایگ  ــب ج ــت  ترکی ــان عفون ــل در درم ــا مکم ــاي  زین و ی ه
در حــال حاضــر یکــی از عمــده  .)6(کــار روده باکتریــایی بــ

هـــا و اســــتفاده از   مـــشکالتی کـــه در درمــــان عفونـــت   
بیـوتیکی   باشد ایجاد مقاومت آنتـی     ها مطرح می   بیوتیک آنتی

. )22(طلبـد  است که توجه خاصی را براي حل این مشکل می        
هایی که افراد مختلـف و    لاز سوي دیگر مواد غذایی و مکم      

ــرد  نماینـــد مـــی بیمـــاران مـــصرف مـــی ــد بـــر عملکـ تواننـ
 و  )23(ها اثرات تقویتی یا بازدارنده داشته باشـند        بیوتیک آنتی

توانـد در بازگـشت     مواد تشکیل دهنده گیاهـان دارویـی مـی        
هایی که در شرایط فعلی      بیوتیک ها به آنتی   حساسیت باکتري 

هاي درمانی خود را از دسـت    یتبه دلیل مقاومت دارویی قابل    
  .اند، موثر باشند داده

  
  نتیجه گیري

اسانس زیره سبز داراي اثرات ضد باکتریایی است  
هاي مختلف اثـرات متفـاوتی دارد و ایـن          که در مورد سوش   

مطالعه امکان استفاده از زیره سبز را به عنوان یک ماده آنتـی   
. نمایـد  مـی رح ی مطیویژه در موارد مقاومت دارو  ه  باکتریال ب 

همچنین این اسانس داراي اثرات سینرژیستی با چندین آنتی         
 اثر ایـن داروهـا   تواند میبیوتیک از جمله جنتامیسین است و     

ــه عنــوان مکمــل   ــزایش دهــد و امکــان اســتفاده آن را ب را اف
  .نماید میی مطرح یدارو

  
  تشکر و قدردانی

 و ایمنی نویسندگان از گروه باکتري شناسی
نشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس که همکاري  داشناسی

  .دننمای میاند، کمال تشکر را  داشته
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