پاتًبیًلًشی مقایسٍ ای ،علمی ـ پصيَشی ،سال سیسدَم ،زمستان ،شمارٌ 0209-0202 ،5931 ،4

بررسی خًاص احیاکىىدگی ي ضد میکريبی عصارٌ اتاوًلی گیاٌ
اکالیپتًس علیٍ باکتریَای عفًوی جدا شدٌ از مىابع بالیىی ي دامی
سامان مُديی ،*1صبا حاجعظیمیان ،2علیرضا عیسیزادٌ ،3مرضیٍ باباشپًر ،4رامیه شیشٍگر

5

چکیدٌ
ثِ دلیل هقبٍهت رٍسافشٍى ثبکتزیّبی ثیوبریشا ثِ آًتیثیَتیکّبی رایح ،هحققیي در پی

اثزات کذهیبزٍثی آًْب ،هغزش ؽاذُ اعات .هغبلعابت هتعاذدی

یاابفتي اَاهاال کااذهیبزٍثی ثااب هٌؾااب نیاابّی ثااِ اٌااَاى دارٍّاابی خاابی شیي

اثجاابت کاازدُاًذکااِ ثغاایبری اس نیبّاابى تَاًاابیی ثااب یی الیااِ

هیثبؽٌذ.آًتیاکغیذاىّب اس اَاهل اصلی خٌثیکٌٌذُ رادیببلّبی آساد هایثبؽاٌذ ،کاِ اس
ؽیَع ثیوبریْبی هشهي ٍ تخزیت ثغیبری اس هَاد غذایی خلَنیزی هیکٌٌذ .پظ اس تْیِ
اصبرُ اتبًَلی ثزگ نیبُ اکبلیپتَط ثِ رٍػ هبعزاعیَى ،اثز کاذهیبزٍثی آى ثاِ رٍػ
حااذا ل غل اات ثبسدارًااذنی  ٍ )MICحااذا ل غل اات کؾااٌذنی  )MBCثااز رٍی
ثبکتزیّبی اعتبفیلَکَکَط ارئَط ٍ اؽزیؾیبکلی خذا ؽاذُ اس اوًَاتّابی دعات بُ
ادراری تٌبعلی سًبى ٍ هَاد غذایی ٍعبلوًَال پَلَرٍم ٍ عبلوًَال نبلیٌبرٍم خذا ؽاذُ اس
عیَر تعییي ؽذ .اثزات آًتیاکغیذاًی ٍ ذرت احیبکٌٌذنی اصبرُ اتبًَلی اکبلیپتَط ثاِ
رٍػ -2 ،2دی فٌیل -1-پیبزیل ّیذراسیل  )DPPHثزررعی ؽذ .کوتزیي تب ثیؾاتزیي
اثز کذهیبزٍثی اصبرُ اتبًَلی اکبلیپتَط ثاِتزتیات ثاز رٍی ثابکتزیّابی عابلوًَال
پَلَرٍم ،اؽزیؾیبکلی ،اعتبفیلَکَکَط ارئَط ٍ عبلوًَال نبلیٌبرٍم هؾابّذُ ؽاذ .در
غل تّبی یبغبى ،اثز آًتیاکغیذاًی ٍ ذرت احیبکٌٌذنی اصبرُ نیبُ اکبلیپتَط کوتاز
اس آًتیاکغیذاى عٌتشی ّیذرٍکغی تَلَئي ثَتیلِ ؽذُ)  BHTناشارػ ؽاذ .)p>0/05
اصبرُ اتبًَلی ثزگ نیبُ اکبلیپتَط در غل تّابی ثاب  ،دارای اثازات کاذثبکتزیبیی ٍ
آًتیاکغیذاًی ٍ ذرت احیبکٌٌذنی هیثبؽذ ٍ هایتَاًاذ در صاٌعت دارٍعابسی ثازای
درهبى دارٍیی ٍ کذاوًَیکٌٌذُّب خْت کٌتزل ثیوبریْبی اًغبًی ٍ داهی ٍ ًیاش ثعٌاَاى

پبتَصىّابی ثبکتزیابیی ٍ ابرزی اًغابًی دارًاذ .در ثغایبری اس
کؾَرّبی در حبل تَععِ رٍػّابی درهابًی عاٌتی هتبای ثاز
نیبّبى ٌَّس ااتجبر دارد .عجق ثزآٍرد عابسهبى خْابًی ثْذاؽات
ثیؼ اس  %80هزدم دًیب اس دارٍّابی نیابّی اعاتوبدُ هایکٌٌاذ ٍ
حذٍد یک زْبرم اس دارٍّب حبٍی هبدُ هؤثزُ هؾاتق اس نیبّابى
ّغتٌذ ٍ حذٍد  1400هحصَل نیبّی در ارٍپب ٍ ایب ت هتحاذُ
تَلیذ هیؽًَذ  .)13حضَر اَاهل ثیوبریشا در صاٌعت پازٍرػ
عیَر اس یک عَ هَخت ثزٍس ثیوبری در عیَر ؽاذُ ٍ اس عاَی
دی ز ثِ عَر ثبلقَُ ثباا

ایدابد هغاوَهیت غاذایی در اًغابى

هیؽَد .اوًَتّبی ادراری اس ً ز فزاٍاًی پظ اس اوًَتّابی
تٌوغی زار دارًذ کِ ثبکتزی اؽزیؾیبکلی پبتَصى ؽبیع ٍ هغاجت

ً ْذارًذُّبی غذایی هَرد اعتوبدُ زار نیزدّ .ذف اس ایي پاضٍّؼ ثزرعای خاَاؿ

آى ثَدُ ٍ تَلیذ عیف نغتزدُای اس ثتب کتبهبس تَلیذ ؽذُ تَعاظ

آًتیاکغیذاًی ٍ کذ هیبزٍثی اصبرُ اتبًَلی نیبُ اکبلیپتَط الیِ ثبکتزیْبی اوًَی خذا

اؽزیؾیبکلی در خْبى ،در حبل نغتزػ اعت  .)2اعاتوبدُ ثایؼ

ؽذُ اس هٌبثع ثبلیٌی ٍ داهی هیثبؽذ.

ياژگان کلیدی :اکبلیپتَط ،اصبرُ اتبًَلی ،کذهیبزٍثی ،آًتیاکغیذاًی
تبریخ دریبفت 95/1/16 :تبریخ پذیزػ95/5/4 :

اس اًذاسُ آًتیثیَتیکّب هٌدز ثِ ایدابد ثقبیابی آًتایثیاَتیبی در
فزآٍردُّبی داهی ٍ عیَر ٍ ظَْر عَیِّبی هیبزٍثی هقبٍم ثاِ
دارٍ هیؽَد .در ثغیبری اس کؾَرّب ،هحققایي ثاِ دًجابل یابفتي
تزکیجبت عجیعی ّغتٌذ کِ ثتَاًٌذ اس آىّب ثِ خبی آًتیثیَتیکّاب

مقدمٍ

اعتوبدُ کٌٌذ  .)20اکبلیپتَط اس نیبّبى خبًَادُ  Myrtaceaeثاَدُ

اهزٍسُ ثِ الت ثزٍس هقبٍهتّبی دارٍیی ٍ تَاًبیی ثبکتزیّب

ٍ یبی اس هعزٍفتزیي نیبّبى دارٍیی اعت کِ اس دیز ثبس اثازات

در ایدبد اوًَتّبی حبد ،اعتوبدُ اس نیبّبى ثِ هٌ َر ثزرعی

کذ هیبزٍثی آى هَرد تَخِ ثَدُ اعت .ایي نیبُ هٌجع غٌی اس

* -1ثبؽ بُ پضٍّؾ زاى خَاى ٍ ًخج بىٍ ،احذ هزاغِ ،داًؾ بُ آساد اعالهی ،هزاغِ ،ایزاى.

S.mahdavi@iau-maragheh.ac.ir
 -2اضَ اًدوي الوی هیبزٍثیَلَصیٍ ،احذ هزاغِ ،داًؾ بُ آساد اعالهی ،هزاغِ ،ایزاى.
 -3نزٍُ صًتیکٍ ،احذ تجزیش ،داًؾ بُ آساد اعالهی ،تجزیش ،ایزاى.
 -4نزٍُ ثبغجبًیٍ ،احذ هزاغِ ،داًؾ بُ آساد اعالهی ،هزاغِ ،ایزاى.
 -5ثبؽ بُ پضٍّؾ زاى خَاى ٍ ًخج بىٍ ،احذ تجزیش ،داًؾ بُ آساد اعالهی ،تجزیش ،ایزاى
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حوبظات

پلیفٌلّب ٍ تزپٌَئیذّبعت ٍ تزکیت اصلی ثزگ آى اکبلیپتَل یاب

هیکٌٌذّ .وسٌیي آًتایاکغایذاىّاب هایتَاًٌاذ ثباا

عیٌئَل  70تب  80درصذ) هیثبؽذ .ااضابی ایاي خابًَادُ هٌجاع

غؾبّبی علَلی ؽاًَذ  .)10اثازات عاوی آًتایاکغایذاىّابی

هْوی اس رٍغيّبی فزار ثاب فعبلیاتّابی ثیَلاَصیبی ٍعایع اس

هصٌَای اس یک عزف ٍ هقجَلیت هَاد افشٍدًی عجیعی اس خبًت

خولااِ خااَاؿ آًتاایاکغاایذاًی ،کااذثبکتزیبیی ٍ کااذ برزی

دی ز توبیل ثِ اعتوبدُ اس آًتیاکغیذاىّبی عجیعی را ثیؾتز ًوَدُ

هیثبؽٌذ .نیبّبى هَخَد در ایاي خابًَادُ ثاِ عاَر ٍعایعی در

اعتّ .ذف اس اًدبم ایي تحقیق ثزرعی خَاؿ آًتایاکغایذاًی

دارٍعاابسی ،صااٌبیع غااذایی ٍ لااَاسم آرایؾاای کاابرثزد دارًااذ.

ٍ کذ هیبزٍثی اصبرُ اتبًَلی نیبُ اکبلیپتَط الیِ ثابکتزیّابی

رٍغيّبی فزار ثزگّبی نیابُ اکابلیپتَط ثاِ عاَر ٍعایعی در

اوًَی خذا ؽذُ اس هٌبثع ثبلیٌی ٍ داهی هیثبؽذ.

عزاعز خْبى ثِ اٌَاى کذاوًَی کٌٌذُ ٍ کبّؼ دٌّاذُ االیان
عزفِ ،نلَ درد ،آًوَ ًشا ،نزفت ی عیٌَطّب ،تتً ،وخ ،احتقابى

مًاد ي ريشکار

ٍ عبیز اوًَتّب ثِ کبر هیرًٍذ ّ .)14وسٌیي اصبرُ ثزگ ایي

پااظ اس خوااعآٍری ثاازگ درخاات اکاابلیپتَط

نیبُ رٍی عیف ٍعیعی اس ثبکتزیْبی نازم هثجات ٍ نازم هٌوای

 )camaldulensisDehnh.اس هزاکاااااش فااااازٍػ نیبّااااابى

Eucalyptus

ً یااز اعااتبفیلَکَکَط ارئااَط ،ؽاای ال دیغاابًتزی ،عاابلوًَال

دارٍیی اردیجْؾاات عاابل ،1394ؽااْز تجزیااش) در ّزثاابریَم

پبراتیوی ،اؽزیؾیب کلی ،ثبعیلَط عزئَط ٍ ًیاش ابرذ کبًذیاذا

داًؾ بُ آساد اعالهی ٍاحذ هزاغِ ؽٌبعبیی ٍ هَرد تبییاذ ازار

آلجیبٌظ فعبلیت کذ هیبزٍثی اس خَد ًؾبى دادُ اعات  .)19در

نزفت .خْت اصبرُنیزی اس ثزگ نیابُ ،اس رٍػ هبعزاعایَى

هغبلعِای کِ تَعظ ّ ٍ Nagataوببراى  )2006صَرت نزفت،

ٍ حالل اتبًَل اعتوبدُ ؽذ .ثذیي هٌ َر  300نزم اسثزگّابی

اصبرُ هتبًَلی ایي نیبُ اثازات ثغایبر خاَثی ثزکاذ ثبکتزیْابی

خؾک ؽذُ نیبُ اکبلیپتَط را در  7/5لیتز اتبًَل در عِ ًَثات

نزم هثجت ٍ نزم هٌوی داؽت  .)15اصبرُ ثزگ ایي نیابُ دارای

ریختِ ٍ ّز دفعِ ثوذت  48عبات در دهبی آسهبیؾا بُ ازار

خَاؿ کذ عزعبًی ،کذ التْبثی ،کذ درد ،آًتی اکغیذاى ،کاذ

دادُ ٍ پظ اس آى ثب کبغذ صبفی ،فیلتز ٍ اصبرُّبی فیلتز ؽاذُ

اسدیبد ٌذ خَى ،کذ هب ریبیی ،کاذ ابرزی ٍ کاذ ٍیزٍعای

در دعاات بُ رٍتاابری تجخیااز نزدیااذ .خذایااِّاابی ثبکتزیْاابی

اعت  .)18ثیؼ اس  400نًَِ اکبلیپتَط ٍخَد دارد کِ تٌْب زٌاذ

اعااتبفیلَکَکَط ارئااَط  3خذایااِ اس اوًَااتّاابی دعاات بُ

نًَِ آى عی عذُ اخیز ثاِ ایازاى ٍارد ؽاذُ اعات ٍ در هٌابعق

ادراری تٌبعلی سًبى هزاخعاِ کٌٌاذُ ثاِ ثیوبرعاتبى اعاذآثبدی

هختلف ً یز ًَاحی ؽاوبل ٍ خٌاَة ایازاى کاِ سهغاتبى عازد

تجزیااش ٍ  3خذایااِ اس پٌیااز هحلاای هٌغقااِ لیقااَاى تجزیااش)،

ًذارًذ ،کبؽتِ ؽذُ اعت .نًَاِ Eucalyptus camaldulensisثاِ

اؽزیؾیبکلی  3خذایِ اس اوًَتّابی دعات بُ ادراری تٌبعالی

ارتوبع  20تب  30هتاز در خاب ّابی اعایذی-خٌثای ٍ لیابیی

سًبى هزاخعِ کٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى اعذ آثبدی تجزیش ٍ  3خذایِ اس

هیرٍیذ .در ؽاوبل ایازاى در اٍایال هازداد ؽابَفِ هایکٌاذ ٍ

پٌیز هحلی هٌغقاِ لیقاَاى تجزیاش) ٍ  3خذایاِ اس ثابکتزیّابی

ناالّاابی آى لیوااَیی رًااو اعاات ٍ در خَسعااتبى ًیااش کبؽااتِ

عبلوًَال نبلیٌبرٍم ٍ عابلوًَال پَلاَرٍم خاذا ؽاذُ اس عیاَر

هیؽَد .ذرت رٍیؼ آى ثب عات ٍ تاب  8هابُ هایتَاًاذ دٍرُ

خذا ؽذُ اس کجذ ٍ لت عیَر ارعبلی ثِ داًؾابذُ داهپشؽابی

خؾبی را تحول کٌذ .)4

داًؾ بُ آساد اعالهی تجزیش) خْت ثزرعی اثزات کاذهیبزٍثی

آًتیاکغیذاىّب ثب خٌثیعبسی رادیبابلّابی آساد اس یاک عازف

اصبرُ نیبُ اکبلیپتَط ثِ رٍػ هیبزٍدایلَؽاي )MBCٍMIC

کبّؼ خغز اثتال ثاِ ثیوبریْابی لجای -ازٍ ای ٍ عابتِ

هَرد اعتوبدُ زار نزفتٌذّ .وسٌایي اس عاَػّابی اعاتبًذارد

هیؽًَذ ٍ اس عزف دی از ،اس پیؾازفت عازعبىّاب خلاَنیزی

ثاااابکتزیّاااابی اعااااتبفیلَکَکَط ارئااااَط ،PTCC1112

ثبا
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اؽزیؾیبکلی ٍ PTCC1270عبلوًَال اًتزیبب PTCC1709تْیِ

صَرت ً زفتِ ثَد حذا ل غل ت ثبکتزیکؾی  )MBCاصبرُ

ؽذُ اس هزکش پضٍّؼّبی الوی صٌعتی ایازاى) ثعٌاَاى ؽابّذ

در ً ز نزفتِ ؽذ .)7

اعتوبدُ ؽذ.

اودازٌگیری فعالیت آوتیاکسیدان (مُار رادیکالَاای آزاد)

اودازٌ گیری فعالیت ضدمیکريبی عصارٌ اتااوًلی باٍ ريش

بٍ ريش

میکريدایلًشه()Microdillution

اًذاسُنیزی فعبلیت آًتیاکغیذاًی کل ثز اعبط رٍػ اس عزیاق

اس رٍػ هیبزٍدایلَؽي  )Microdillutionیعٌی حذا ل غل ت

غیز فعبل کزدى رادیببلّبی آساد تَلیذ ؽذُ تَعظ هابدُ -2 ،2

هْبرکٌٌذنی رؽاذ ثابکتزی  ٍ )MICحاذا ل غل ات ثابکتزی

دی فٌیل-1-پیبزیل ّیذراسیل  ٍ )DPPHثیرًو کزدى رًو

کؾی  )MBCخْت هغبلعِ اثز کاذهیبزٍثی اصابرُ اتابًَلی

ثٌوؼ تیازُ ایاي هابدُ اًدابم ؽاذ  .)9ٍ12اثتاذا هحلاَل 500

نیبُ اکبلیپتَط اعتوبدُ ؽذ .ثِ ایي تزتیت کِ در یک ردیاف اس

هیبزٍهااَ ر اس هحلااَل هتاابًَلیDPPHتْیااِ نزدیااذ .عااپظ

زبّااکّاابی هیبزٍپلیاات ثدش زبّااک اٍل) هقااذار 100

غل تّبی هختلوی اس ّیذرٍکغی تَلَئي ثَتیلِ ؽاذُ )BHT

هیبزٍلیتز اس هحیظ آث َؽت هغش ٍ لت )BHIریختِ ٍ عاپظ

ثِ اٌَاى آًتیاکغیذاى هزخع تْیِ ٍ  4هیلیلیتاز اس ّاز غل ات

 100هیبزٍلیتااز اس اصاابرُ اتاابًَلی را در زبّااک اٍل ٍ دٍم

ثِ لَلِّبی آسهبیؼ درةدار فَیل پیر ؽذُ هٌتقل ٍ ثب  1هیلای

ریختاِ ٍ اس زبّااک دٍم هقاذار  100هیبزٍلیتااز اس هحتَیاابت

لیتز اس هحلاَل  DPPHهخلاَط نزدیاذ .در پبیابى ثعاذ اس 30

داخل زبّک را ثِ زبّک عَم ریختِ ٍ ایي کبر را تب زبّاک

د یقِ خذة هحلَل در عَل هَج ً 517ابًَهتز ثاب اعاتوبدُ اس

ًْن اداهِ دادُ ٍ در ًْبیت  100هیبزٍلیتز اس هحتَیبت زبّاک

دعت بُ اعپبتزٍفَتَهتز اًذاسُنیزی ؽاذ ّ .)8وایي آسهابیؼ

ًْن ثِ ثیزٍى ریختِ ؽذ .ثٌبثزایي غل ت  100الی  0/39درصاذ

ثاازای آًتاایاکغاایذاى عٌتشی ّیذرٍکغاای تَلااَئي ثَتیلااِ

اس اصبرُ اتبًَلی اکابلیپتَط در زبّاک اٍل تاب زبّاک ًْان

ؽذُ) ٍ BHTغل تّابی هختلوای اس اصابرُ تْیاِ ٍ هغابثق

ثذعت آهذ .اس کؾت تبسُ ثابکتزی هاَرد ً از غل تای هعابدل

رٍػ فَق ٍ فزهَل سیز درصذ هْابر رادیبابل آساد

غل ت ؽوبرُ ًاین آسهابیؼ هاک فبرلٌاذ تْیاِ کازدُ ٍ ر ات

هحبعجِ نزدیذ.

 1/100اس آى را ثِ هیشاى  100هیبزٍلیتز ثِ توبم زبّکّب ثداش

 ; (AC-AS)/AC × 100درصذ هْبر رادیببر آساد

زبّااک  12 ٍ11اکاابفِ هاایکٌٌااذ .در هزحلااِ ثعااذ اس هعاازف

 As ٍAcدر ایي فزهَل ثِ تزتیت خذة کٌتزل ٍ خذة ًوًَاِ

رساسریي ثِ رًو آثی یب ثٌوؼ) ثِ هقذار  30هیبزٍلیتز ثِ توابم

هیثبؽٌذ.

زبّکّب هیافشایٌذ .زبّک ؽاوبرُ  10ثازای ؽابّذ ثابکتزی،

 -ارزیابی قدرت احیاءکىىدگی

زبّک ؽوبرُ  11ثزای ؽبّذ هحیظ کؾات ٍ زبّاک ؽاوبرُ

هحلَلّبیی ثب غل تّابی هختلاف  100-500هیبزٍنازم در

 12ثِاٌَاى ؽبّذ اصبرُ در ً ز نزفتِ ؽذ .عپظ زابّبی را

هیلیلیتز) اس اصبرُ ٍ آًتیاکغیذاى عاٌتشی  BHTتْیاِ ؽاذ1.

کاِ تغییااز رًاو ثیٌاابثیٌی دادُ ثَد ثااِ اٌاَاى حااذا ل غل اات

هیلیلیتزاسهحلَل اصبرُ یب آًتیاکغیذاى عاٌتشی ثاب  2/5هیلای

هْبرکٌٌذنی رؽاذ ثابکتزی  )MICدر ً از نزفتاِ ؽاذ) را ثاِ

لیتز ثبفزفغاوبت  2/5 ٍ )=pH6/6ٍ M=0/2هیلایلیتاز پتبعاین

ّوزاُ دٍ زبّک جل ٍ دٍ زبّاک ثعاذ ثاب آًاظ اعاتزیل در

فزی عیبًیذ 10نزم در لیتز) هخلَط ٍ ثِ هذت ًین عابات در

هحاایظ کؾاات  BHIآناابر کؾاات دادُ ٍ پااظ اس  24عاابات

حوبم آة ثب دهبی  50درخِ عبًتینزاد زار نزفت .عپظ 2/5

نزهخبًِنذاری در دهبی  37درخِ عبًتی زاد ثزرعای نزدیاذ.

هیلی لیتز تزی کلزٍاعتیک اعیذٍ %10سًی :حدوی) ثِ ًوًَِ ّب

ّز کذام اس پلیتّبی هزثَط ثِ نَدُّب کِ رؽذ ثابکتزی در آى

اکاابفِ ؽااذ ٍ ًوًَااِّااب ثااِ هااذت 10د یقااِ ثبعاازات 1650

DPPH

)(RSA%

0201
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عبًتزیویَص ؽاذًذ .اس هحلاَل رٍیای پاظ اس عابًتزیویَص 2/5

کااذهیبزٍثی اصاابرُ اتاابًَلی نیاابُ اکاابلیپتَط در هااَرد

هیلیلیتز ثِ د ت ثزداؽتِ ٍ پظ اس افاشٍدى  2/5هیلایلیتاز آة

خذایِّبی اؽزیؾیبکلی هزثَط ثِ اوًَتّابی دعات بُ ادراری

هقغز ٍ  0/5هیلیلیتز کلزیذ آّاي 1 IIIنازم در لیتاز) خاذة

تٌبعلی سًبى ٍ هَاد غذایی خذا ؽذُ اس پٌیز هحلی) تب غل ات

ًوًَِّب در عَل هَج ً 700بًَهتز خَاًذُ ؽذ .)21

 %12/5هؾبّذُ نزدیذّ .وسٌیي اثز کذهیبزٍثی اصابرُ نیابُ

وتایج

اکبلیپتَط در هَرد خذایِّبی عابلوًَال نبلیٌابرٍم تاب غل ات

ًتبیح ًؾبى داد کِ اصبرُ اتابًَلی نیابُ اکابلیپتَط تاب غل ات

 ٍ %6/25در هااَرد خذایااِّاابی عاابلوًَال پَلااَرٍم تااب 25

 6/25درصذ ثز توبم خذایِّبی اعتبفیلَکَکَط ارئاَط خاذا

درصذهؾاابّذُ نزدیااذ .عااَػّاابی اعااتبًذارد ثاابکتزیّاابی

ؽذُ اس اوًَتّابی دعات بُ ادراری تٌبعالی سًابى ثدش یاک

اؽزیؾاایبکلی ٍ PTCC1270عاابلوًَال اًتزیبااب PTCC1709

هَرد) اثز کذهیبزٍثی ًؾابى داد ٍلای در هاَرد خذایاِّابی

ًغجت ثِ ًوًَِّبی هَرد آسهبیؼ ّوایي ثابکتزیّاب در ثزاثاز

هزثَط ثِ هَاد غذایی خاذا ؽاذُ اس پٌیاز هحلای) ایاي اثاز در

اصاابرُ اتاابًَلی اکاابلیپتَط هقبٍهاات ثیؾااتزی ًؾاابى دادًااذ

غل اات 3/125درصااذ ٍ کوتااز اس آى ًیااش هؾاابّذُ ؽااذ .اثااز

خذٍل.)1

خذٍل1ا اثز کذ هیبزٍثی اصبرُ اکبلیپتَط ثز ثبکتزیّبی هَرد ثزرعی.
درصذ اصبرُ

≤50

25

12/5

6/25

≥3/125

اؽزیؾیبکلیa

3)-

3)-

2)-

3)+

3)+

اؽزیؾیبکلیb

3)-

3)-

1)-

3)+

اؽزیؾیبکلیPTCC1270

-

+

+

+

+

اعتبفیلَکَکَط ارئَطa

3)-

3)-

2)-

2)-

3)+

اعتبفیلَکَکَط ارئَطb

3)-

3)-

1)-

1)-

1)-

اعتبفیلَکَکَعبرئَطPTCC1112

-

-

-

-

+

عبلوًَال نبلیٌبرٍم

3)-

3)-

3)-

3)-

3)+

عبلوًَال پَلَرٍم

3)-

1)-

3)+

3)+

3)+

عبلوًَال اًتزیببPTCC1709

-

+

+

+

+

ثبکتزی

3)+

ً aوًَِّبی هزثَط ثِ هٌبثع اوًَی)ً b ،وًَِّبی هزثَط ثِ هَاد غذایی) + ،رؽذ) - ،اذم رؽذ).

در هَرد خَاؿ آًتیاکغیذاًی اصبرُ نیبُ اکبلیپتَطً ،تابیح
ًؾبى داد کِ در غل تّبی یبغبى ،اثز آًتیاکغیذاًی اصابرُ
نیبُ اکبلیپتَط کوتز اس آًتی اکغیذاى عٌتشی  BHTهایثبؽاذ
0200

 .)p>0/05ثب افشایؼ غل ت ًوًَِّب ،فعبلیت آًتیاکغایذاًی
افشایؼ یبفت خذٍل.)2

بررسی خًاص احیاكىىدگی ي ضد میكريبی عصارٌ اتاوًلی گیاٌ اكالیپتًض علیٍ باكتریَای عفًوی جدا شدٌ از مىابع بالیىی ي دامی

خذٍل 2ا هقبیغِ هیبً یي درصذ هْبر رادیببلّبی آساد  DPPHتَعظ غل تّبی هختلف اصبرُ اکبلیپتَط ٍ آًتیاکغیذاى عٌتشی .BHT
غل ت )ppm

100

200

300

400

500

 BHTدرصذ)

25/8±2/3

46/5±2/8

67/7±4/6

84/4±4/6

96/1±3/9

اصبرُ درصذ)

14/8±0/3

35/6±0/4

54/4±0/7

72/4±0/9

94/2±1/3

ًوًَِ

در هَرد خَاؿ احیبکٌٌذنی اصبرُ نیابُ اکابلیپتَطً ،تابیح

ثااابکتزی اؽزیؾااایبکلی اثاااز هْااابری ثیؾاااتزی ًغاااجت ثاااِ

ًؾبى داد کِ در غل تْبی یبغبى ،اثز احیبکٌٌذنی اصبرُ نیبُ

اعتبفیلَکَکَط ارئَط دارد ّوخَاًی ًذارد  .)6ایي توابٍتّاب

آًتاااایاکغاااایذاى عااااٌتشیBHT

در ًتبیح ًبؽی اس توبٍت در عَػّبی ثبکتزیبیی هَرد هغبلعاِ ٍ

هی ثبؽاذ  .)p>0/05ثاب افاشایؼ غل ات ًوًَاِ ّاب ،فعبلیات

توبٍت در نًَِ درختی اکبلیپتَط هٌبعق هَرد هغبلعِ اعات کاِ

اکاااابلیپتَط کوتااااز اس

احیبکٌٌذنی افشایؼ یبفت ً برُ .)1

ثبا

تغییزات در هبدُ هَثزُ اصبرُ نیبّی هیؽَد کِ ثاب تَخاِ

ثِ رٍیؾ بُ نیبّابى هختلاف ٍ ؽازایظ آة ٍ ّاَایی هختلاف
هی تَاًذ هتغیز ثبؽاذ .ابهال دی ازی کاِ هوباي اعات اثازات
کذثبکتزیبیی اصبرُ یک نیبُ را تحات تابثیز ازار دّاذ ،رٍػ
اصبرُنیزی ٍ ًَع حالل هَرد اعتوبدُ هیثبؽذ .اصبرُّبیی کاِ
ثب رٍػّاب ٍ حااللّابی هتوابٍتی اس یاک نیابُ نزفتاِ ؽاذُ،
هیتَاًٌذ اثازات کاذثبکتزیبیی هتوابٍتی ثاز رٍی یاک ثابکتزی
خبؿ اس خَد ًؾبى دٌّذ  .)16ثزخی هغبلعابت ًؾابى دادُ اًاذ
ً برُ 1ا هقبیغِ هیبً یي ذرت احیبکٌٌذنی غل تّبی هختلف اصبرُ

کِ اعبًظ اکبلیپتَط فب ذ فعبلیت کذهیبزٍثی اَی ًغاجت ثاِ

اکبلیپتَط ٍ آًتیاکغیذاى عٌتشی .BHT

ثبکتزیّبی نزم هٌوی هیثبؽذ .)11خاللای ٍ ّوبابراى )1385
در تحقیقی اثز کذهیبزٍثی اصبرُ ّیذرٍالبلی نیابُ اکابلیپتَط

بحث

الیِ ثبکتزی لیغتزیب هًََعیتَصًش را ًؾبى دادًذ ٍ حذا ل غل ات

ثز اعبط ًتبیح ثذعت آهذُ در ایي تحقیق ،کوتزیي تاب ثیؾاتزیي

کؾٌذنی  )MBCاصبرُ ّیذرٍالبلی ایي نیبُ  500هیبزٍنازم

اثز کذهیبزٍثی اصبرُ اتابًَلی اکابلیپتَط ثاِ تزتیات ثاز رٍی

ثز هیلیلیتاز ناشارػ ؽاذ  .)1عاعیذی ٍ ّوبابراى  )1392در

ثبکتزیّبی عابلوًَال پَلاَرٍم ،اؽزیؾایبکلی ،اعاتبفیلَکَکَط

تحقیقی ،اثز کذثبکتزیبیی اصبرُ هتبًَلی ثازگ نیابُ اکابلیپتَط

ارئَط ٍ عبلوًَال نبلیٌبرٍم هؾبّذُ ؽذ کِ ثاب ًتابیح هغبلعابت

الیِ عَیِّبی اعتبفیلَکَکَط ارئَط هقبٍم ثِ آًتیثیَتیبْابی

اًدبم ؽذُ تَعظ ّ ٍ Srinivasanوببراى  )2001کِ ًؾبى دادًذ

هختلف را هَرد ثزرعی زار دادًذ ٍ ًؾابى دادًاذ کاِ ثیؾاتزیي

ثبکتزیّبی اعاتبفیلَکَکَط ارئاَط ،اؽزیؾایبکلی ٍ عابلوًَال

هقااذار  MBCحااذا ل غل اات کؾااٌذنی) در غل ااتّ ابی

پبراتیوی ثِ تزتیت حغبطتزیي تب هقبٍمتزیي اخزام هیبزٍثای در

 10 mg/ml ٍ 5mg/mlاصاابرُ هاایثبؽااذ  .)3عااَػّاابی

ثزاثااز اصاابرُّاابی هختلااف اکاابلیپتَط هاایثبؽااٌذّ ،وخااَاًی

اعااتبًذارد ثاابکتزیّاابی اؽزیؾاایبکلی ٍ PTCC1270عاابلوًَال

ً .)19تااابیح ایاااي تحقیاااق ثاااب ًتااابیح تحقیاااق Bachir

اًتزیبب ً PTCC1709غجت ثِ ًوًَِّبی هاَرد آسهابیؼ ّوایي

ٍ )2012 Benaliکااِ ًؾاابى دادًااذ اعاابًظ اکاابلیپتَط ثااز رٍی

ثبکتزیّب در ثزاثز اصبرُ اتابًَلی اکابلیپتَط هقبٍهات ثیؾاتزی

دارد

0200
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ًؾبى دادًذ کِ ایي اهز هیتَاًذ هزثَط ثاِ توابٍت عاَػّابی
اعتبًذارد ثب ثبکتزیّبی هَرد آسهبیؼ اس ً ز هٌؾبء خغزافیابیی ٍ
یب اکَلَصیبی ثبؽذ ً .زی ٍ ّوبابراى ً )1392ؾابى دادًاذ کاِ
اصبرُ اتبًَلی اکبلیپتَط دارای فعبلیت آًتیاکغایذاًی ٍ اذرت
احیبکٌٌذنی ثب یی ثَدُ ٍ ثاب افاشایؼ غل ات اصابرُ ،فعبلیات
آًتیاکغیذاًی ٍ ذرت احیبکٌٌذنی آى ًیش افشایؼ هییبثذ )5کاِ
ثااب ًتاابیح تحقیااق حبکااز ّوخااَاًی دارد .در غل ااتّاابی
ثب تزاصبرُ ،تزکیجبت فٌلی ثِ دلیال افاشایؼ تعاذاد نازٍُّابی
ّیذرٍکغیل هَخَد در هحیظ ٍاکٌؼ ،احتوبل اّاذاء ّیاذرٍصى
ثااِ رادیباابلّاابی آساد ثیؾااتز ؽااذُ ٍ ثااِ دًجاابل آى ااذرت
هْبرکٌٌذنی اصبرُ افشایؼ هاییبثاذ  .)17ثاب تَخاِ ثاِ یوات
پبئیي ،در دعتزط ثَدى ٍ تبثیزات بثال هالح اِ کاذثبکتزیبیی
اصبرُّبی اکبلیپتَط ثز رٍی هیبزٍارنبًیغنّبی ثیوابریسا ثاِ
خصَؿ ثز رٍی ثبکتزیّبی پبتَصى ًوًَاِّابی درهبً ابّی ٍ
ّوسٌیي خَاؿ آًتیاکغیذاًی ٍ ذرت احیبکٌٌذنی آى ،اصبرُ
هذکَر هیتَاًذ ثِ اٌَاى یک فزآٍردُ نیبّی ٍ دارٍیای عجیعای
هَرد تَخِ هحققبى ٍ کبرثزاى زار نیزد.
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