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و   Cruciataبررسی اثرات ضد باکتریایی اندام هوایی گیاهانی از جنس های 

Symphytum 
 

 2، بهناز اسدی1شیوا خلیلی مقدم

 (ره) خمینی امام یادگار واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت 1

 (ره) خمینی امام یادگار واحد اسالمی آزاد دانشگاه میکروبیولوژی ارشد کارشناس 2

 

 چکیده

باشپد  بنپابرای ،  پ  از ان پام      بیوتیکی، مقاومت به آن و سپس  عپوارج نپانمی م پرر دارو مپی      مسئله اصلی در درمان آنتی

ها در صنایع مختلف نموده است  گیاهان دارویی مورد استفاده طب  تحقیقات بر روی خواص گیاهان، بشر اقدام به استفاده از آن

ر رابطه با بررسی و توسعه داروهای ندید در  یش روی ما قرار داده است  در ای   ژوهش اثرات سنتی منمع ندید و نالمی را د

های اتانولی، هگزانی، آبی و اتیلی استاتی دو گیاه دارویی هماور کردی و صلیمی کوهسپتانی بپر روی اهپار     ضد میکروبی ع اره

 پ   .زا و استافیلوکوکوس اورئوس( مورد ارزیابی قرارگرفپت گونه باکتری )باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی، سودوموناس آئروژینو

از تهیه ع اره های گیاهان مذکور  به روش ماسراسیون یا خیساندن، اثر ضد میکروبی ع اره های حاصل از اندام هوایی آنها  با 

نتپای  مطالعپه    .ده شپد استفاده از آزمون میکرودایلوش  بررسی گردید  همچنی  از کلرامفنیکل به عنوان کنتپر  مبمپت اسپتفا   

حاضر نشان داد که ع اره های مختلف گیاهان هماور کردی و صلیمی کوهستانی قادر به توقف رشد باکتری های اشرشیا کلپی،  

به دسپت آمپده بپرای     MIC باسیلوس سرئوس، سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس می باشد   ایی  تری  میزان

میلی گرم در میلپی لیتپر(، ع پاره اسپتاتی صپلیمی       117/1ب مربوط به ع اره هگزانی هماور کردی )باکتری ذکر شده به ترتی

میلی گرم در میلی لیتپر( و ع پاره هگزانپی     117/1میلی گرم در میلی لیتر(، ع اره هگزانی هماور کردی ) 160/1کوهستانی )

ر مقایسه با آنتی بیوتیک کلرامفنیکل ای  ع پاره هپا   هم نی  د .میلی گرم در میلی لیتر( می باشد 717/1صلیمی کوهستانی )

اثرات نسمتا  ایی  تری داشتند نتای  حاصل از  ژوهش حاضر نشان داد که ع اره های مختلپف گیاهپان صپلیمی کوهسپتانی و     

ت آینپده در  هماور کردی دارای اثرات آنتی باکتریا  قابل تونهی هستند  ای  ع اره ها می توانند گزینه مناسمی بپرای مطالعپا  

 شرایط درون تنی نهت تهیه داروهای ضد باکتریایی ندید باشند 

 حداقل غلظت مهارکنندگی، آنتی باکتریا ، هماور کردی، صلیمی کوهستانی، ع ارههای کلیدی:  واژه
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