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مروری برگیاهان دارویی با تکیه بر خواص ضدمیکروبی

bb

چكيد ه 

استفاده از گیاهان دارویی دارای قدمت طوالنی در ایران و جهان است به طوری که تخمین زده شده است که بیش از 80% از جمعیت جهان 
از طب سنتی )عصاره های گیاهی یا ترکیبات فعال آنها( برای رفع نیازهای بهداشتی خود استفاده می کنند .عالوه بر این، بیش از 50% از کل 
داروهای جدید بالینی دارای منشا طبیعی هستند. گیاهان دارویی ممکن است توانایی درمان مقاومت باکرتیایی در برابر بسیاری از انواع 
آنتی بیوتیک ها را داشته باشند. یکی از مزایای استفاده از گیاهان دارویی، اثرات چندگانه آنها است. با توجه به تعداد ترکیبات شیمیایی در 
گیاهان، منی توان مکانیسم واحدی برای اثرات ضدباکرتیایی آنها در نظر گرفت بلکه آنها هدف های متعددی در سلول دارند. همچنین نحوه 
عملکرد داروهای ضدمیکروبی بسته به ترکیبات گیاه بسیار متفاوت هستند. که این ترکیبات در یک گیاه واحد رشد یافته در مناطق مختلف 
جغرافیایی نیز متفاوت است. همچنین از آنجا که ضوابط استاندارد برای ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی گیاهان وجود ندارد، نتایج در بین 
نویسندگان مختلف بسیار متفاوت است. اما به هرحال فرآورده های دارویی زیادی ماز گیاهانی مانند بابونه و آویشن در ایران و دنیا تولید 

و مرصف می شوند که به بخشی از آنها در این مقاله اشاره شده است. 
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More than 80% of the world's population relies on traditional medicine (Herbal extracts or their active ingredients) for 
their health needs for their health needs. In addition, more than 50% of all modern clinical drugs are of natural origin. 
Herbs may have the ability to treat bacterial resistance to many types of antibiotics. One of the benefits of using the 
herbs is their multiple effects. In particular, many plants have a high ability to fight bacterial and fungal pathogens. 
Given the number of chemical compounds in plants, it is not possible to consider a single mechanism for their anti-
bacterial effects, but they have multiple purposes in the cell. Also, the antimicrobial mechanisms are very different 
depending on the composition of the plant. Since the antibacterial effect of medicinal plants depends significantly on 
the phytochemical properties of the family and subfamily, it is not surprising that differences in the antibacterial effect 
of samples taken from the same plant from two different regions are observed. In traditional Iranian medicine, the use 
of herbs in the treatment of burns, skin disorders, infectious diseases, sepsis and inflammation is common. Because 
there are no standard criteria for evaluating plant antimicrobial activity, the results vary widely from author to author. 
Standardizing extraction methods and in vitro tests to search for new antimicrobial drugs from plants will be very use-
ful so that the results are more systematic and their interpretation is simpler and more accurate.
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مقدمه
آنتی بیوتیک ها اساس اولیه برای درمان عفونت های میکروبی )باکرتیایی 
الکساندر  توسط  آنتی بیوتیک ها  این  کشف  زمان  از  هستند.  قارچی(  و 
فلمینگ در سال 1928 )78( و استفاده از آن ها به عنوان عوامل شیمی 
درمانی، در جامعه پزشکی اعتقاد وجود داشت که باعث ریشه کن شدن 
آنتی  از  حد  از  بیش  استفاده  اما  می شود.  عفونی  بیامری های  احتاملی 
دارو  چند  به  مقاوم  سویه های  انتشار  و  ظهور  اصلی  عامل  بیوتیک ها 
عوامل  )29(. شیوع  است  میکروارگانیسم ها شده  مختلف  گروه های  در 
برای درمان موفقیت آمیز  از جدی ترین تهدیدها  بیامری زای مقاوم یکی 
منابع  عنوان  به  گیاهان  قرن ها،  طی  در  است.  میکروبی  بیامری های 
بالقوه  استفاده  برای  آن ها  بوده اند.  توجه  مورد  طبیعی  محصوالت 
عفونی  بیامری  چندین  درمان  برای  جایگزین  داروهای  عنوان  به  خود 
غربالگری شده اند. گیاهان و ادویه جات منابع ارزشمندی هستند که در 
زندگی روزمره به عنوان مواد افزودنی، طعم دهنده، رایحه، دارو، رنگ 
خواص  دارای  گیاهان  این  می شوند.  استفاده  پزشکی  در  مستقیاًم  یا  و 
دارویی هستند که آن ها را برای درمان یا پیشگیری از بیامری ها مستعد 
می کند. تخمین زده شده است که بیش از 80% از جمعیت جهان از طب 
رفع مشکالت  آن ها( جهت  فعال  ترکیبات  یا  گیاهی  )عصاره های  سنتی 
بهداشتی و سالمتی خود استفاده می کنند. همچنین به دلیل افزایش فشار 

به  نیز  غذایی  صنایع  دست اندرکاران  قانونی،  مراجع  و  مرصف کنندگان 
تا حد  خود  محصوالت  در  شیمیایی  نگهدارنده  مواد  از  استفاده  کاهش 
صفر یا استفاده از جایگزین های بومی برای نگهداری یا افزایش ماندگاری 
محصول متایل دارند. گیاهان به عنوان منبع ترکیبات دارویی نقش غالب 

در حفظ سالمت انسان از دوران باستان دارند )28(. 
دارای منشا  بالینی  از کل داروهای جدید  از %50  بیش  این ها،  بر  عالوه 
طبیعی هستند )31(. گیاهان دارویی ممکن است توانایی درمان مقاومت 
باکرتیایی در برابر بسیاری از انواع آنتی بیوتیک ها را داشته باشند )31(. 
عوامل  حقیقی  منابع  عنوان  به  دارویی  گیاهان  روغن های  هم چنین 

اصالح کننده مقاومت بالقوه دارویی مورد توجه هستند )31(.
شناختی  زیست  خواص  دارویی  گیاهان  در  موجود  ثانویه  ترکیبات 
ضد میکروبی،  خواص  به  می توان  خواص  این  جمله  از  که  دارند  زیادی 
عالئم  کاهش  و  درمان  گرفتگی عضالنی،  دردی، ضد  ضداکسایشی، ضد 
تعداد زیادی از بیامری ها، ضد انگل و ضد حرشه بودن آن ها اشاره کرد. 
از این خواص در دهه های قبل مشخص شده و روز به روز بر  تعدادی 
تحقیقاتی که برای شناسایی گیاهان دارویی جدید و خواص آن ها انجام 
می گیرد افزوده می شود )65، 34(. با توجه به این خواص، از زمان های 
بسیار قدیم، ادویه ها و گیاهان نه تنها به عنوان مواد طعم دهنده بلکه به 

عنوان مواد نگهدارنده به غذا افزوده می شده اند )34(.
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انواع مواد شیمیایی گیاهی1 مانند اسیدهای فنولیک،  محصوالت گیاهی 
دارند. عملکرد  را  ترکیبات کوچک  و سایر  لیگنین  تانن ها،  فالونوئیدها، 
اختصاصی بسیاری از این مواد شیمیایی گیاهی هنوز مشخص نیست. با 
این حال، تعداد قابل توجهی از مطالعات نشان داده اند که این مواد در 

تعامل گیاهان با آفات و بیامری ها نقش دارند )32، 35(. 
تأثیر  نیز  و  بودن  ارزان  بودن،  ایمن  دلیل  به  دارویی  گیاهان  همچنین 
آن ها بر تعداد زیادی از میکروب ها، ممکن است پتانسیل درمان مقاومت 
 .)35( باشند  دارا  را  آنتی بیوتیک ها  مختلف  انواع  برابر  در  باکرتیایی 
بنابراین، بررسی اثرات ضدميکروبی گياهان طبيعی می تواند راه را برای 

به دست آوردن مواد ضدميکروبی جديد هموار سازد )72(.

تاریخچه مخترص گیاهان دارویی
بردند  پی  دارویی  گیاهان  به خواص  که  بودند  اقوامی  ایرانیان نخستین 
و  کشاورزی  پیدایش  آغاز  به  امر  این  پیشینه  کردند.  درمانی  گیاه  با  و 
گیاه پروری در در ایران بر می گردد و در گذشته دور از ایران به کشورهای 
... راه یافت. گیاه پزشکان )اوروپزشک(  دیگر مانند هند، چین، مرص و 
برسم،  می  کردند.  استفاده  گیاهان  از  بیامران  درمان  و  آرام بخشی  برای 
ُکندر، اسپند و همچنین فرشده گیاهانی مانند نعنا، بیدمشک و عرق چهل 
از  داشتند.  درمانی  کاربرد  باستان  ایران  در  هوم  گیاه  از  غیر  نیز  گیاه 
اوستا می توان  کتاب  و یشت های  یسنا  وندیداد،  در  گزارش های موجود 
نتیجه گرفت بسیاری از بیامری ها و ناخوشی ها در دانش پزشکی ایران 
استفاده  آن ها  با  مقابله  برای  نیز  گیاهانی  و  داروها  و  شده  شناسایی 
انار،  کندر، چوب  عود،  اسفند، صندل،  مانند سداب،  گیاهانی  از  می شد. 
مورد، میخک، آویشن، سیر و رسکه برای ضدعفونی و خوشبو منودن و 

پلشت )گند( زدایی استفاده می شده است )66(. 
سال های  در  عفونی  بيامری هاي  ويژه  به  و  بيامری ها  در  درماين  گياه 
پيدا كرده است. متخصصني عفوين متايل زيادي  اخري روند رو به فزونی 
عوارض  زيرا  دارند،  عفونت ها  درمان  جهت  داروها  اين  از  استفاده  به 
اين داروها در مقايسه با داروهای شيميايی بطور قابل مالحظه ای پايني 
است )12( برريس تاريخچه استفاده از گياه درمانی از زمان های گذشته 
تا دهه  افت مرصف گياهان دارويي  بيستم، نشان دهنده  اواسط قرن  تا 

1940 و افزايش مجدد استفاده از آنها تا دهه 1980 مي باشد )9، 12(.
در  چشم گري  تحوالت  و  آيل  شيمي  در  حاصل  پيرشفت هاي  با  امروزه 
گياهان،  طبيعي  تركيبات  تعيني ساختامن  و  تخليص  استخراج،  روش هاي 
از منابع گياهي روز به روز آشكارتر شده است  ارزش داروهاي حاصل 
)61( به طوري كه در حال حارض حدود يك سوم تا نيمي از فرآورده هاي 
)19(. رسخارگل  گياهي هستند  داراي منشاء  آمريكا  دارويي موجود در 
)اکیناسه(، جینسینگ، جینگوبیلوبا، سیر، گل راعی2، نعنا، زنجبیل، سویا، 
بابونه و فلفل اسرتالیایی3 به ترتیب 10 گیاه دارویی پرمرصف در ایاالت 
گياهي  توليدات  انگلستان  در  همچنني   .)13( هستند  آمریکا  متحده 
 .)20( است  شده  توليد  يب خطر  و  سامل  شكل  به  فراواين  مكمل هاي  و 
از اين داروها جهت  مطالعات نشان مي دهد كه متايل زياد، به استفاده 
درمان عفونت ها به علت عوارض پايني تر اين داروها نسبت به داروهاي 
اطالعات  كمبود  تزايد،  به  رو  روند  اين  كنار  در   .)21( است  شيميايي 
دارويي و درماين در گروه بزرگي از فرآورده هاي طب گياهي، يك مشكل 

به  خام  گیاه  رضوری  روغن های  گیاهی،  طب  در   .)27( مي باشد  بزرگ 
شکل تزریق، جوشانده، تنتور یا اسانس گیاهی به طور سنتی برای درمان 

بیامری ها از جمله بیامری های عفونی استفاده می شود )32، 35(.

اهمیت گیاهان دارویی
اخیراً متابولیت    هاي ثانویه گیاهان دارویی مانند اسانس    ها و عصاره    هاي 
و  گرفته    اند  قرار  بررسی  مورد  ضدمیکروبی    شان  اثرات  نظر  از  گیاهی 
از  شده  استخراج  عصاره های  و  اسانس    ها  اغلب  که  است  شده  مشخص 
و ضّد  باکرتي  انگل، ضّد  قارچی، ضّد  داراي خواص ضّد  دارویی  گیاهان 
)بابونه  بابونه  گیاه  گونه  اسانس دو  مثال،  برای   .)23( ویروس می    باشند 
مهمی  باکرتی های  رشد  بازدارندگی  اثرات  دارای  کبیر(  بابونه  و  آملانی 
مانند استافیلوکوکوس اورئوس، گونه های باسیلوس و لیسرتیا مونوسیتوژنز 
است )42(. همچنین مشخص شده است که عصاره متانولی و آبی گیاه 
بن رسخ 4 بر روی هفت باکرتی از هشت باکرتی بیامری زای مهم مورد 
مطالعه مانند سودوموناس آئروژینوزا، اسرتپتوکوکوس موتانس و ایکالی 
نشان  همکاران  و  جاللی  این ها،  بر  عالوه   .)38( داشت  مناسبی  تأثیر 
گیاه  متانولی  و  کلروفرمی  هگزانی،  هیدروالکلی،  عصاره های  که  دادند 
 .)44( است  مؤثر  قار چ ها  و  باکرتی ها  از  تعدادی  دندان خاردار5بر  سگ 
دانشمندان دیگر نشان دادند که گیاه مریم گلی )اسانس 4 گونه( و عصاره 
و  اثرات ضدمیکروبی  دارای  رزماری  و  اکالیپتوس  آویشن،  هیدروالکلی 

ضدقارچی هستند )45، 67(.
بلکه  دارند  نقش  عفونی  بیامري هاي  درمان  در  تنها  نه  دارویی  گیاهان 
با مرصف  اغلب  که  را  جانبی  اثرات  از  زیادي  تعداد  زمان  به طور هم 

آنتی بیوتیک همراه هستند، کاهش می دهند )65(.
گرایش  و  زیست محیطی  الزامات  شیمیایی،  داروهای  جانبی  عوارض 
تدریجی به سمت گیاه درمانی سبب شده که به ویژه در دهه اخیر صدها 
هکتار از زمین های زراعی در کشورهای توسعه یافته به کشت گیاهان 
دارویی اختصاص یابد. بر اساس آخرین آمار رسمی انتشار یافته در سال 
1396، سطح زیر کشت گیاهان دارویی در ایران 60576،1 هکتار در فضای 
باز و 1152 هکتار در فضای گلخانه ای و میزان تولید این محصوالت به 
ترتیب 585،5 و 56،108 کیلوگرم به ازای هر هکتار است )64(. صادرات 
نخست  ماهه  سه  در  زعفران(  احتساب  )بدون  ایران  دارویی  گیاهان 
سال  397 13،505،843 کیلوگرم به ارزش 30،395،342 دالر بوده است. 
ارزش  که  می شود  مشخص  جهاين  خواربار  سازمان  گزارش  به  نگاهي  با 
تجارت جهانی گیاهان دارویی طی سال های اخیر حدود 100 میلیارد دالر 
است و تا سال 2050 به 5 تریلیون دالر مي رسد. در حايل كه سهم كل ایران 
است. مهم ترین کشورهای صادرکننده  تنها 2 درصد  كاال  این  تجارت  از 
گیاهان دارویی در سطح بین املللی عبارتند از چین، هند، کانادا، آمریکا و 
آملان. در حال حارض بيش از 50 گونه گياه دارويي در ايران کشت مي شود 
که اين ميزان در مقايسه با کشوری نظري چني با 200 گونه زير کشت، رقم 

بسيار اندکي است )41(. 
 در قرن حارض تحقیقات گسرتده ای در مورد گیاهان دارویی انجام پذیرفته 
پزشکان  جامعه  برای  را  جدیدی  افق های  طبیعی  منشأ  با  داروهای  و 
داروسازان و پژوهشگران گشوده است. حدود یک سوم داروهای مورد 
استفاده برش را داروهایی با منشأ گیاهی تشکیل می دهند و این میزان به 

مروری برگیاهان دارویی با تکیه بر  ...
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شدت رو به افزایش است )46(.
بسیاری از دانشمندان، پژوهشگران، کارخانجات و رشکت های داروسازی 
در رسارس دنیا، تحقیق و پژوهش بر روی گیاهان دارویی را در اولویت 
قبیل  این  مرصف  به  روزافزون  متایل  داده اند.  قرار  خود  برنامه های 
داروهای  و  دارویی  گیاهان  تجارت  بازار  که  گردیده  سبب  فرآورده ها 
از  چین  و  هند  فرانسه،  آمریکا،  آملان،  نظیر  کشورها  برخی  در  گیاهی 
پهناور  کشور  جغرافیایی  موقعیت   .)37( باشد  برخوردار  ویژه ای  رونق 
سطح  زیر  مرت   26 )از  ویژه ای  ارتفاعی  و  هوایی  و  آب  و رشایط  ایران 
دریا تا حدود 5774 مرت در قله دماوند( که دارد، زمینه زیست محیطی 
مناسبی برای رویش انواع گوناگون و بی مانند بالغ بر 8000 گونه گیاهی 
را فراهم منوده است که احتامال شامل 2250 گونه گیاه دارویی می باشد. 
پوشش  گسرتده  تنوع  همچنین  و  ایرانی  سنتی  پزشکی  باستانی  پیشینه 
برای مطالعات داروشناسی قومی6    را  ایران زمینه بسیار مناسبی  گیاهی 
با  ارزشمندی همگام  فراهم منوده است. در سال های اخیر فعالیت های 
داروهای  و  دارویی  گیاهان  کاربرد  گسرتش  زمینه  در  جهانی  تالش های 
رسارس  دانشگاه های  بویژه  و  تحقیقاتی  علمی  مؤسسات  توسط  گیاهی 
 ،)2016( و همکاران  فروغی  جمله  از   .)66( است  گرفته  کشور صورت 
ترکیبات شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی بنفشه معطر7 را معرفی منودند 
)28(. همچنین مرتضی سمنانی و همکاران )1386( اثرات ضدمیکروبی 
عصاره های متانولی گیاه گوش بره8 و عروس کوهی9 را مورد بررسی قرار 
گونه  هفت  اسانس   )1382( همکاران  و  چلیبیان  همچنین   .)57( دادند 
گیاهی از تیره های مختلف از جمله بومادران را مورد مطالعه و بررسی 
اثرات  ابوالفتحی و همکاران )1389(  قرار دادند )17(. عالوه بر این ها، 
ضد میکروبی عصاره های اتانولی پنج گونه از گیاهان دارویی شامل شنگ 
وحيش و سورانه و پيچک، زو و پاغازه  را بررسی کردند )2(. موسوی و 
همکاران )1398( نیز عصاره های آبی، الکلی و هیدروالکلی گیاه توربید 10 
و معصومی پور و همکاران )1398( نیز عصاره های ترکیبی سه گیاه دارویی 
کلپوره، فلفل سیاه و چای سبز را مطالعه کردند )54، 58(. در مطالعه ای 
دیگر، مرشقی و ممتازی )1391( اثرات ضد میکروبی غلظت هاي مختلف 
عصاره هاي الکلی رزماري11 ، علف چاي12 و کاجیره 13 را بر مراحل مختلف 
رشد باکرتي ارششیاکلی O157 ارزیابی کردند )52(. اردشیری و همکاران 
اثرات  جداگانه  مطالعات  در  نیز   )1385( همکاران  و  عباسی  و   )1392(
ضدميكرويب عصاره گياه تشنه داری14 را مورد بررسی قرار دادند )1، 8(. 
علی زاده و همکاران )1393( هم اثرات ضدباکرتیایی عصاره های آبی و 

اتانولی برگ گیاه حرا 15را مطالعه کردند )4(. 

خواص گیاهان دارویی
بیامری زاهای  عليه  بر  مبارزه  در  زیادی  توانايی  گياهان،  از  بسياری 
باکرتيايی و قارچی انسان دارند. در صنايع غذايی نیز به علت عدم گرايش 
مردم به مرصف غذاهايی با نگهدارنده های شيميايی، از منابع گياهی به 

عنوان طعم دهنده و نيز از عوامل ضدميکروبی استفاده می شود  )14(.
بی شامری  درمانی  قابليت  دارای  گياهی  منبع  با  ضدميکروبی  ترکيبات 
بلکه به طور  تنها در درمان بيامری های عفونی مؤثرند؛  لذا نه  هستند، 
همزمان نيز تعداد زيادی از اثرات جانبی را که اغلب با آنتی بيوتيک ها 

همراه است، کاهش می دهند )47(.

بسیار  می تواند  دارویی  گیاه  ترکیب  که  می دهد  نشان  مطالعات  نتایج 
همچنین   .)34( باشد  رشد  مرحله  و  مربوطه  بافت  رشایط  تأثیر  تحت 
سازوکارهای ضدمیکروبی بسته به ترکیبات گیاه بسیار متفاوت هستند. 
به  توجهی  قابل  میزان  به  دارویی  گیاهان  ضد باکرتیایی  اثر  که  آنجا  از 
خصوصیات فیتوشیمیایی خانواده و تحت خانواده بستگی دارد، تعجب آور 
نیست که تفاوت در اثر ضدباکرتیایی منونه های گرفته شده از گیاه مشابه 
 Jaberian از دو منطقه مختلف مشاهده شود )32، 35(. مثال در مطالعه
و همکاران )2013( عصاره هیدروالکلی گياه غازياقي به دست آمده از 
 MBC 62/5 و 125 میلی گرم بر میلی لیرت و  MIC شهرستان همدان دارای
31/25 و 2/5 میلی گرم بر میلی لیرت به ترتیب برای باکرتی های ایکالی و 
)43( ولی در مطالعه رحیمی و همکاران  بود  اورئوس  استافیلوکوکوس 
)1393( که گیاه مذکور را از اطراف شهرستان کرمانشاه جمع آوری کرده 
بودند، با روش مشابه، MIC 240 و 120 میلی گرم بر میلی لیرت برای ایکالی 
به  اورئوس  استافیلوکوکوس  برای  میلی لیرت  بر  میلی گرم   240 و   240 و 

دست آمد )65(. 
نوع و سطح اثرات زیست شناختی نشان داده شده توسط هر ماده گیاهی 
خاک،  رشایط  جغرافیایی،  منبع  گیاه،  اندام  جمله  از  مختلفی  عوامل  به 
و  نگهداری  کردن، رشایط  روش خشک  رطوبت،  میزان  برداشت،  زمان 
پروسه پس از برداشت بستگی دارد. به عنوان مثال، دماهای نسبتاً باال که 
می تواند در طی خرد کردن بافت ایجاد شود می تواند ترکیبات شیمیایی 
و  سطح  می تواند  دما  و  زمانی  دوره  استخراج،  حالل  و  کند  تخریب  را 
ترکیب متابولیت های ثانویه استخراج شده از بافت های گیاهی را تحت 

تأثیر قرار دهد )35(.
ُاکسیدانی  آنتی  و  میکروبی  ضد  خواص  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
گیاهان دارویی با مقدار کل ترکیبات فنولی رابطه مستقیم دارد و معموالً 
آنتی اکسیدانی  خواص  دارند،  باالیی  میکروبی  ضد  خواص  که  گیاهانی 
فنولی  ترکیبات  گیاهی،  آنتی اکسیدان های  بین  از  دارند.  نیز  مناسبی 
گسرتدگی بیشرتی دارند. خواص آنتی اکسیدانی این ترکیبات فنولی عمدتاً 
مربوط به خواص احیاکنندگی و ساختار شیمیایی آنها است که قادر به 
خنثی کردن رادیکال های آزاد، ترکیب با یون های فلزی و خاموش کردن 
اکسیژن یگانه و سه گانه هستند. ترکیبات فنولی از طریق دادن الکرتون به 
رادیکال های آزاد واکنش اکسیداسیون را متوقف می کنند )65(. مطالعات 
نشان داده است كه تركیبات فنلی نقش مهمی در خواص ضد میکروبی 
گیاهان دارد. این ترکیبات میکروارگانیسم ها را از طریق تخریب دیواره 
سلولی و پروتئین ها، اختالل در عملکرد غشا و آنزیم ها و تأثیر بر تکثیر 

DNA و RNA بین می برند )28(.
در  مختلف  گیاهی  محصوالت  که  است  داده  نشان  بالینی  بررسی    های 
درمان اختالالت سیستم ایمنی و متعادل کردن عملکرد سیستم ایمنی در 
عفونت    های مزمن، مسمومیت    ها و جلوگیری از ورود میکروارگانیسم    ها 

به بدن موثر می    باشد )65(.

گیاهان دارویی در ایران
ایران به علت تنوع آب و هوایی و وسعت زیاد دارای طیف وسیعی از 
تنوع  اساس طب سنتی کشور می باشد.  پایه و  دارویی است که  گیاهان 
اقلیمی و خاک متفاوت مناطق مختلف می تواند تا حدودی در ترکیب این 
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جدول 1- برخی از فرآورده های گیاهی ضدمیکروبی تأییدشده موجود در بازار ایران.

شامره ATCطبقه بندی دارویی )ATC16 (مواد تشکیل دهندهاشکال دارویینام ژنریک دارو

D06پادزيست ها  و داروهاي شيمي درماين جهت درمان بيامري هاي پوستي(شیرين بیان) Glycyrrhiza glabra)مخاط چسب )اسرتیپآفتوژل

D06پادزيست ها  و داروهاي شيمي درماين جهت درمان بيامري هاي پوستي (ريواس) Rheum palmatumمحلول موضعیآفتوسان

D06پادزيست ها  و داروهاي شيمي درماين جهت درمان بيامري هاي پوستي(ريوند) Rheum palmatum ژل، قطرهایرالوکس

D06پادزيست ها  و داروهاي شيمي درماين جهت درمان بيامري هاي پوستي(بادرنجبويه) Melissa officinalisژلملیسان

D06پادزيست ها  و داروهاي شيمي درماين جهت درمان بيامري هاي پوستي(مورد) Myrtus communisقطره، خمیر دهانیمیرتکس

A07عوامل ضد اسهال، ضدالتهاب و ضدعفوين کننده روده(بابونه) Matricaria chamomillaقطرهبابونه

A07عوامل ضد اسهال، ضدالتهاب و ضدعفوين کننده روده(آويشن شیرازی) Zataria multifloraقطرهگاسرتوليت باریج

A07عوامل ضد اسهال، ضدالتهاب و ضدعفوين کننده روده(بابونه) Matricaria recutitaقطرهماتریکا

D06پادزيست ها و داروهاي شيمي درماين جهت درمان بيامري هاي پوستي(مورد) Myrtus communisقطرهمیرتکس

پودرپالنتاژل
Plantago major (بارهنگ)

Mentha sp (نعنا)
A07عوامل ضداسهال، ضدالتهاب و ضدعفوين کننده روده

گرانولرگلیس معطر

Glycyrrhiza glabra (شیرين بیان)
 Cuminum cyminum (زيره سبز)
 Foeniculum vulgare (رازيانه)

 Althaea officinalis (گل ختمی)

A07عوامل ضداسهال، ضدالتهاب و ضدعفوين کننده روده

پودرشیرینوش

Glycyrrhiza glabra (شیرين بیان)
 Matricaria chamomilla (بابونه)

Achillea millefolium (بومادران معمولی)
A07عوامل ضداسهال، ضدالتهاب و ضدعفوين کننده روده

A07عوامل ضداسهال، ضدالتهاب و ضدعفوين کننده روده(نعنا فلفلی) Mentha piperitaکپسولکلپرمین

قطرهکامیالسین
Matricaria chamomilla (بابونه)

Achillea millefolium (بومادران معمولی)
A07عوامل ضداسهال، ضدالتهاب و ضدعفوين کننده روده

قرصد-رگلیس
Glycyrrhiza glabra

(شیرين بیان)
A07عوامل ضداسهال، ضدالتهاب و ضدعفوين کننده روده

پامدزیتونکس
Olea europaea

(زيتون)
D06پادزيست ها و داروهاي شيمي درماين جهت درمان بيامري هاي پوستي

مروری برگیاهان دارویی با تکیه بر  ...
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جدول 1- برخی از فرآورده های گیاهی ضدمیکروبی تأییدشده موجود در بازار ایران.

شامره ATCطبقه بندی دارویی )ATC (مواد تشکیل دهندهاشکال دارویینام ژنریک دارو

رشبتپالرژین
Pelargonium Sidoides

(شمعدانی آفريقايی)
J01ضدباکرتی های سیستمیک

کپسولنوروتک

Tanacetum vulgare (دکمه طاليی)
 Urtica dioica (گزنه معمولی)

 Rosa canina (نسترن)

J01ضدباکرتی های سیستمیک

قرص روکشداراورسولیا

Vaccinium macrocarpon

(کرنبری)
Salvia officinalis (مريم گلی)

J01ضدباکرتی های سیستمیک

گیاهان دارویی تاثیر گذار می باشد )68، 79(.
درمان  در  ایران  سنتی  طب  در  استفاده  مورد  دارویی  گیاهان  برخی 
استفاده  اکسیداتیو  اسرتس  و  باکرتی ها  از  ناشی  مختلف  بیامری های 
 ،)K و   A ،C ،E( ویتامین ها  مانند  گیاهی  شیمیایی  مواد  می شوند. 
کاروتنوئیدها، ترپنوئیدها، فالونوئیدها، پلی فنول ها، آلکالوئیدها، تانن ها، 
ضد  فعالیت  دارای  معدنی  مواد  و  آنزیم ها  رنگدانه ها،  ساپونین ها، 

میکروبی و آنتی اکسیدانی هستند )32(.
ايران، استفاده از گياهان دارويي در درمان سوختگي ها،  در طب سنتي 
متداول  التهاب  و  سمي  سپتي  عفوين،  بيامري هاي  پوستي،  ناراحتي هاي 

است )69(.
در جدول یک، اسامی تعدادی از فرآورده های دارویی آنتی بیوتیکی تهیه 
 (IFDA) ایران  از سازمان غذا و داروی  از گیاهان که دارای مجوز  شده 

هستند، آورده شده است )50(.

استخراج روغن های رضوری و عصاره های گیاهی
زایشی  یا  رویشی  پیکره های  توسط  اسانس ها18  17یا  رضوری  روغن های 
است  فرار هستند الزم  به حالت  و چون  تولید می شوند  گیاهان معطر 
مواد مذکور پس از جمع آوری و خشکاندن اندام های گیاهان بویژه شاخ و 
برگ گیاهان معطر نظیر تیره نعناعیان، برگ بو، مورد و غیره در سایه به 
روش معمول تقطیر با آب استحصال شوند. برای این منظور حدود 100 
گرم از پودر گیاه در مخزن دستگاه کلونجر حاوی 2/2-1/5 لیرت آب حل 
و برای مدت 4-3 ساعت اسانس گیری می شود )شکل 1(. بازده یا میزان 
روغن های رضوری به تناسب نوع گیاه، فصل برداشت و غیره متفاوت 
پایین بودن بازده روغن های رضوری که بر حسب  می باشد. در صورت 
می آید،  بدست  منونه  هر  رطوبت  صد  در  محاسبه  و  گیاه  خشک  وزن 

آن را توسط دی اتیل اتر از فاز آبی جد ا می کنند. در پایان برای آبگیری 
مواردی  در  می گردد.  اضافه  سدیم  سولفات  پودر  رضوری  روغن های 
ترکیبات روغن های  تغییر ماهوی  داده شود حرارت موجب  احتامل  که 
رضوری ها و کاهش کیفیت آن می شود، استفاده از روش های جایگزین 
CO مایع تحت دمای پائین و فشار باال 

2
چون استخراج با بخار آب و یا 

می گردد.  توصیه  کوتاه  امواج  از  استفاده  نیز  و  بحرانی(  فوق  )سیال 
استفاده از حالل هگزان به جای آب برای استحصال روغن های رضوری 
توصیه  نیز  آن  مواد ضد میکروبی  کیفیت  در جهت حفظ  علفی  گیاهان 
شده است. گرچه بدست آوردن آن ها می توان از روش های مختلف مانند 
تجاری  روش  معمول ترین  ولی  کرد  استفاده  عرق گیری  یا  تخمیر  فشار، 

روش تقطیر با بخار داغ19  می باشد )14(.
در صورتی که هدف از عصاره گیری استخراج مواد مؤثره و نه روغن های 
رضوری گیاهان باشد، در آن صورت از دستگاه سوکسله و از حالل های 
آلی چون اتانول، متانول، استون و آب استفاده می شود )شکل 2(. حالل 
موجود در عصاره توسط دستگاه تقطیر در خالء و توسط دستگاه روتاری 
مقایسه  خالص  حالل  با  تیامرها  صورت  این  غیر  در  می گردد.  حذف 
یا حال ل های  گیاهان در آب  اندام های خشک شده  می گردند. خیساندن 
آلی چون متانول، اتانول، اسیتون و اتر نفت به مدت 4 ساعت روی شیکر 
و بدون آن از روش های معمول استخراج عصاره های گیاهی است. الزم 
است روغن های رضوری و عصاره های بدست آمده برای انجام آزمون های 
مختلف از جمله طیف سنجی ترکیبات در شیشه های تیره و در بسته در 

دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شوند.
انجام مي شود.  نیز به روش هاي مختلفي  از گياهان دارويي  عصاره گريي 
نيز  مختلفي  حالل هاي  از  عصاره گیری،  روش  بـر  عالوه  عصاره گريي  در 
حالل  و  عصاره گريي  روش  به  توجه  با  كه  است  بديهي  شود.  استفاده 
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استفاده شده، عصاره هاي توليد شده خـواص متفـاويت را از خـود نشـان 
از روش هاي  آن  پااليش  گياه و سپس  پودر خشك  مـي دهنـد. خيساندن 
از  استون  و  هگزان  متانول،  اتانول،  آب،  است.  عصاره گريي  معمول 

حالل هاي رايج در عصاره گريي هسـتند )48(.

خواص عصاره    های گیاهی
عصاره    های گیاهی به علت طبیعی بودن و به طور کلی خواص ضدمیکروبی 
و بیولوژیکی مناسب، بسیار مورد قبول مرصف    کننده    ها هستند. کاهش 
بیامری    ها، کاهش مشکالت زیست    محیطی و کاهش مقاومت میکروب    ها 
کاربرد  افزایش  باعث  دیگر  مزیت    های  و  شیمیایی  نگهدارنده    های  به 
عصاره    های گیاهی در صنعت غذا و بسته    بندی مواد غذایی می    شوند )7(. 
عصاره های گیاهی به علت داشنت خواص درمانی مطلوب، تحریک مرصف 
گزینه های  جمله  از  آنتی اکسیدانی  و  میکروبی  ضد  فعالیت های  و  غذا 
مناسب برای جایگزینی آنتی بیوتیک ها می باشند. این عصاره ها دارای مواد 
مختلفی هستند که به دلیل دارا بودن فعالیت های زیستی، فیزیولوژی و 
متابولیسم حیوان را تحت تأثیر قرار می دهند. )61(. بسياري از خواص 
تانن ها،  هامنند  موادي  وجود  علت  به  گياهي  عصاره هاي  ميكرويب  ضد 
گياهان  مختلف  در قسمت هاي  كه  مي باشد  آن  نظاير  و  فنويل  تركيبات 

نظري ريشه، برگ، جوانه ها، نهال و پوست وجود دارد )9(.
و  است  باکرتی ها ظریف تر  به  نسبت  قارچ ها  بر  تانن ها  اثرات  هرچند، 
بستگی به ساختار شیمیایی تانن ها و تفاوت در گیرنده های سطح سلول 
دارد )45( اما در کل به نظر می رسد که این ترکیبات رشد قارچ ها را مهار 

می کنند )56(. 
روغن های رضوری گیاهی

لغت روغن های رضوری از واژه اسانس مشتق شده است، که معناي بو، 
رايحه يا مفاهيم مناسبي که مزه و بوي خاص بسياري از گياهان را رشح 
ثانويه غلیظ  تركيبات  )22(. روغن های رضوری  بيان مي کند  را  مي دهد 
گياهي با فرموالسيون پيچيده، تركيبات ناهمگن، فرار، با بو و عطر قوي و 
ماهيت روغني يا ليپيدي )آبگریز( هستند كه به ندرت در آب محلول    اند 
و عموماً در الكل و حالل    هـاي آيل محلول    اند. روغن های رضوری معموالً 
در دماي اتاق به صورت مايع هستند و چگالی كمرتي نسبت به آب دارند. 
به  نور  در حضور  سانتی    گراد  درجه   60 تا   50 باالي  دماي  در  مواد  این 
رسعت پليمريزه شده و بسياري از خواص بيولوژييك آن ها از بني مي    رود 
)6(. روغن های رضوری معموالً از بوی تندی برخوردارند. این ترکیبات 
ثانویه در سلول ها و کرک های ترشحی منفرد یا مجتمع، غده های ترشحی، 
مجرای ترشحی در قسمت های سطحی و درون اندام های مختلف گیاهان 
تنها در یک  اندام های ترشحی ممکن است  این سلول ها و  وجود دارند 
باشند  پراکنده  گیاه  مختلف  اندام های  در  یا  باشد  داشته  وجود  اندام 
)14(. روغن های رضوری می تواند از قسمت های گیاه، شامل برگ، گل، 
ساقه، دانه، ریشه و عود استخراج گردد. البته ترکیب اصلی آن در میان 
خالف  بر  اسانس ها،   .)22( می کند  فرق  گیاه  یک  مختلف  قسمت های 
از ترکیبات مسوول  نامشان، روغن های حقیقی )لیپید( نیستند و عموماً 
عطر و رایحه گیاهان مشتق می شوند. اسانس ها در امریکا عموماً به عنوان 

ترکیبات سامل تشخیص داده می شوند )26(.
جمله  از  سسکیرتپن ها  و  مونو-   – رضوری  روغن های  اصلی  ترکیبات 
هستند  کتون ها  و  آلدهیدها  اترها،  الکل ها،  فنل ها،  کربوهیدرات ها، 
آن هاست.  عطر  نیز  و  دارویی  گیاهان  بیولوژیکی  فعالیت  مسئول  که 
روغن های رضوری به طور بالقوه منابع مفیدی از ترکیبات ضد میکروبی 

.(https://mag.roshd.ir) شکل 1- دستگاه کلونجر
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باکرتی های گرم منفی و گرم مثبت  از  بر روی طیف وسیعی  هستند و 
 O157: مانند استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سوبتیلیس و ارشیشیاکلی
H7 مؤثر هستند. به دلیل تفاوت در روش های تهیه روغن های رضوری 
و جلوگیری از استفاده از دمای زیاد برای کاهش میزان تخریب ترکیبات 
مشابه وجود  مطالعات  از  نتایج حاصل  بین  تفاوت جزئی  گیاهی،  مؤثر 

دارد )29، 31(. 
اين ترکيبات به داشنت خاصيت و اعامل بسيار گوناگون شناخته مي شوند، 
ترپنوئيدها  می شوند:  شيميايي  گروه  دو  شامل  مهم  فعال  ترکيبات  اکرث 
متابوليسم  از پيش ماده هاي مختلف  اين دو گروه  پروپانوئيدها.  فنيل  و 
اوليه منشأ گرفتند و در رسارس مسري متابوليکي جدا شده سنتز مي شوند. 
ترپنوئيدها گروه هاي يب شامر و گوناگوين از متابوليت هاي ثانويه هستند و 
حدود 15000 ترکيب گوناگون از آن ها پيش از اين در کتاب ها و نوشته ها 
آمده است )36(. از نظر شیمیایی، روغن های رضوری مخلوط متغیری از 
ترپنوئیدها )اساساً مونوترپن ها )C10( و سزکوییرتپن ها )C15(( هستند. 
مولکولی  وزن  با  آلیفاتیک  هیدروکربن های   ،)C20( دی ترپن ها  اگرچه 
کم، اسیدها، الکل ها، اسرتهای آسیلی یا الکتون ها و به استثنای ترکیبات 
محتوی نیرتوژن و گوگرد، کومارین ها و همولوگ های فنیل پروپانوئید هم 

ممکن است، وجود داشته باشند )22(.
روغن های رضوری تقریباً از قرن سیزدهم تولید و عرضه می شده است 
ولی استفاده از آن ها تا قرن 16 به صورت وسیع در نیامده بود. نخستین 
بار Delacroix درسال 1881 اولین اندازه گیری را جهت تعیین خواص ضد 
میکروبی روغن های رضوری انجام داد. رسانجام در قرن 19 و 20 استفاده 
از خواص طعمی و بویی اسانس ها بر مصارف پزشکی آنها ارجحیت یافت 

.)14(

تاكنون حدود 3000 نوع روغن رضوری شناسايي شده كه نزديك به 300 
و صنايع  توليد عطر  داروسازي،  در صنعت  تجـاري  به صـورت  آن  نوع 
غذايي استفاده مي    شود. از خانواده    هاي مهم گياهي كه عمده اسانس    ها 
از اين خانواده    ها بدست مي    آيد مي    توان به چرتيان، افراييـان يـا كاسـني، 

نعناعيـان، مرکبات و خانواده فلفل اشاره کرد )25(.
غذایی،  مواد  نگهداری  جمله  از  صنایع  از  بسیاری  در  معطر  روغن های 
ضدباکرتی  اثرات  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  پزشکی  و  داروسازی 
روغن های معطر به سه دسته خوب، متوسط و یا بد تقسیم شده است. 
برابر  در  دفاعی  محصوالت  مقداری  می توانند  روغن ها  این  همچنین 
چندین دشمن طبیعی تولید کنند. عالوه بر این و به منظور ادامه رشد 
طبیعی خود و تکامل، روغن های معطر ممکن است متابولیت های ثانویه 

در پاسخ به برخی اسرتس های خارجی تولید کنند. 

خواص زیست شناختی اسانس    ها
اسانس    ها  از  بسياري  زیست شناختی  خواص  مورد  در  زيادي  تحقيقات 
كشور    ها  از  تعدادي  در  دارو  عنوان  به  آن ها  از  استفاده  و  شده  انجام 
اسانس    ها  از خـواص عمـده  است.  پايه    ريزي شده  پزشيك جديد  در علم 
مي    توان به خصوصيات ضداكساييش، ضدرسطاين، ضدويرويس، ضد ردي، 
حشـره    كـش    هـاي  عنـوان  بـه  اسـتفاده  و  نگلـي  ضـد  ضدتب،  ضدورم، 

گيـاهي اشـاره كـرد )3(.
برعلیه  اساساً  رضوری  روغن های  که  است  این  بر  اعتقاد  کلی  طور  به 
غشای سیتوپالسمی میکروارگانیسم ها عمل می کنند. آبگریزی ویژگی مهم 
روغن های رضوری و اجزای آن ها است که آنها را قادر می سازد در غشای 
سلول تجمع یافته و ساختارها را برهم زنند و باعث افزایش نفوذ پذیری 

شوند )34(.
سال های زیادی است که خواص ضدباکرتیایی روغن های رضوری شناسایی 
طبیعی  ضدمیکروبی  عوامل  عنوان  به  ابتدایی  صورت  به  و  است  شده 
در زمینه داروسازی، گیاه شناسی دارویی، فیتوپاتولوژی، میکروبیولوژی 
پزشکی و بالینی، نگهداری غذا و غیره به کار رفته است. روغن های رضوری 
گیاهی فعالیت ضد میکروبی بر روی تعداد زیادی از باکرتی ها دارند که 
بیشرت این ترکیبات دارای گروه های فنلی در ساختار خود هستند. مزیت 
افزایش  را  آنتی بیوتیکی"  اصلی عوامل طبیعی است که آن ها "مقاومت 
آنتی بیوتیک  مدت  طوالنی  استفاده  با  معموالً  که  -رویدادی  منی دهند 
مصنوعی رخ می دهد- زیرا آنها نقش مهمی در سیستم دفاعی گیاه در 
برابر بیامری های میکروبی به دلیل خواص ضد اکسیداتیو و ضد میکروبی 
ذاتی خود دارند. ترکیبات روغن های رضوری گیاه حاوی بسیاری از موارد 
مربوط به سالمتی مانند اثرات ضد باکرتی، ضد جهش ، ضد رسطان و ضد 

اتساع عروقی هستند )32(.
مولکولی،  مدل سازی  توسط  داروها  کشف  به  حارض  توجهات  علی رغم 
ترکیبات  )سنتتیک(،  مصنوعی  شیمی  روش های  سایر  و  ترکیبی  شیمی 
مشتق از گیاه هنوز به عنوان منبع مهمی برای دارو برای انسان در حال 
اثبات است. هزاران سال است که از روغن های رضوری گیاه در نگهداری 
غذا، داروسازی، طب جایگزین و درمان های طبیعی استفاده شده است 

 .)31(
و  منفی  گرم  باکرتی های  از  وسیعی  طیف  روی  بر  رضوری  روغن های 

.(http://library.sbu.ac.ir) شکل 2- دستگاه سوکسله
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فنل ها،  ترپن ها،  که  داد  نشان  قبلی  یافته های  هستند.  مؤثر  مثبت  گرم 
هستند.  رضوری  روغن های  ترکیبات  عمده ترین  کتون ها  و  آلدهیدها 
دارای  است  کومارین  مشتق  یک  که  اسکوپولتین  که  است  گزارش شده 
ضد  فعالیت  نویسندگان  از  تعدادی  است.  حاشیه ای  ضد میکروبی  اثر 
عمل  مکانیسم  اما  اند  کرده  بیان  را  گیاه  رضوری  روغن های  میکروبی 
نگرفته است. فعالیت ضدمیکروبی  قرار  با جزئیات کامل مورد مطالعه 
روغن های رضوری می تواند به اختالف کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی 

روغن رضوری منحرصبفرد نسبت داده شود )34(.
تیمول  گیاهان  از  بسیاری  مورد  در  که  است  داده شده  نشان  تحقیقات 
و کاروکرول و در مواردی پارا-سایمن مهم ترین اجزاء موثر در فعالیت 
این  همچنین   .)15( می باشند  گیاهان  رضوری  روغن های  ضدمیکروبی 
تانن ها،  ثانویه مانند  از متابولیت های  از طیف گسرتده ای  روغن ها غنی 
ترپنوئیدها، آلکالوئیدها و فالونوئیدها هستند که در رشایط آزمایشگاهی 

دارای خواص ضد میکروبی هستند )28، 34(.

خواص ضداکسایشی گیاهان دارویی
اثرات سمی آنتی اکسیدان هاي مصنوعی از یک طرف و استقبال مرصف 
کنندگان از مواد افزودنی طبیعی از جانب دیگر متایل به استفاده از آنتی 
اکسیدان هاي طبیعی را بیشرت منوده است. این آنتی اکسیدان ها ترکیبات 
پلی فنلی هستند که در متام گیاهان و متام قسمت های آن ها از قبیل برگ، 
حفاظتی  اثرات   .)71( می شوند  یافت  غیره  و  بذر  ریشه،  میوه،  ساقه، 
میوه جات و سبزیجات در برابر بیامري هاي مزمن تا حدودي به حضور 
آنتی اکسیدان ها در این دسته از مواد غذایی نسبت داده می شود. امروزه 
آنتی اکسیدان هاي طبیعی که از گیاهان و ادویه جات به دست می آید به 
منظور خواص آنتی اکسیدانی آن ها به طور گسرتده اي مورد ارزیابی قرار 

می گیرند )5(.
از  شده  مشتق  آيل  ترکيبات  از  وسيعي  دامنه  گياهي  توليدات  واقع  در 
متابوليت هاي ثانويه هستند که به نظر مي رسد نقش مستقيمي در رشد و 
توسعه گياه ندارند. در طول ساليان متامدي اين مواد بعنوان توليدات زائد 
متابوليسم اوليه معريف شدند. اما آنها مسئول رايحه، بو و رنگ گياهان و 
ادويه جات، و داراي وظايف اکولوژيکي مهمي بعنوان پيامربهاي شيميايي 
بني گياه و محيط اطرافش و اغلب داراي فعاليت ضد ميکرويب عليه طيف 

وسيعي از باکرتي ها، مخمرها و قارچ ها هستند )36(.
دسته بندي متابوليت هاي ثانويه به خاطر شباهت در مسريهاي متابوليکي 
سنتز، خواص و عملکردشان مشکل است. به هر حال آنها مي توانند در سه 
گروه دسته بندي شوند که شامل ساپونني ها، تانن ها و روغن هاي رضوري 
ميکرويب  تخمري  در  تانن ها  و  ساپونني ها  عمل  مکانيسم  و  اثرات  است. 
شکمبه به طور گسرتده مورد تحقيق قرارگرفته و گزارش آن نيز منترش 

شده است )63(.

مکانیسم عمل روغن های رضوری گیاهی
مکانیسم  رضوری،  روغن های  ضد میکروبی  ترکیبات  تنوع  به  توجه  با 
مستقلی برای مجموعه فعالیت آن ها متصور نیست. به طور قطع چندین 
مکانیسم به هم پیوسته فعالیت های ضد میکروبی آن ها را تعیین می کنند. 
شاید علت کارآئی چند ترکیب نسبت به یک ترکیب متاثر از پدیده فوق 

به  و  دارند  آبگریز  ماهیت  رضوری  روغن های  که  آنجایی  از  اما  باشد. 
صورت یک کاتالیزور عمل می کنند، در اثر فعالیت مشرتک و هم پوشانی 
ترکیبات مختلف، دیواره و غشاء سلولی و میتوکندری پاتوژن ها تخریب 
و نفوذ پذیری و نشت یونی سلول ها افزایش می یابد )شکل 1(. این مسئله 
موجب خروج و نشت یون ها و دیگر محتویات سلولی می شود. اگرچه 
خروج مقادیر محدود این مواد برای باکرتی قابل تحمل است ولی بر روی 
قابلیت زیستی آن اثر گذاشته و خروج مقادیر وسیع محتویات سلولی یا 
خروج یون ها و مولکول های حیاتی موجب مرگ سلول خواهد شد )14، 

 .)59
با توجه به تعداد ترکیبات شیمیایی در اسانس گیاهان، منی توان مکانیسم 
واحدی برای اثرات ضدباکرتیایی آن ها در نظر گرفت بلکه آن ها هدف های 
متعددی را در سلول خواهند داشت. بعضی از این اهداف و مکانیسم ها 
در شکل 3 آمده است. این مکانیسم ها جداگانه عمل منی کنند، بلکه بعضی 

از آنها توسط سایرین تحت تاثیر قرار می گیرند )14(.
خواص  باشد،  باالتر  اسانس  در  فنولی  مواد  مقادیر  هرچه  طورکلی  به 
ضد باکرتیایی آن ها علیه پاتوژن ها بیشرت خواهد بود. این ترکیبات شامل 
کارواکرول، اوژنول و تیمول می باشند. احتامالً مکانیسم اثر این ترکیبات 
غشاء  در  اختالل  است:  زیر  موارد  شامل  فنلی  ترکیبات  سایر  مانند  هم 
الکرتیکی،  جریان  و  پروتونی  حرکت  نیروی  زدن  برهم  سیتوپالسمی، 
اثرات  دارای  کارواکرول  همچنین،   .)14  ،11( سلولی  محتویات  انعقاد 

ضدباکرتیایی و ضدقارچ باالیی است.
اهمیت  می گذارد.  اثر  آن  مکانیسم  بر  نیز  اسانس  یک  شیمیایی  ساختار 
تیمول  و  کارواکرول  مانند  فنلی  ترکیب  در  هیدروکسیل  گروه  حضور 
فنلی  حلقه  در  هیدروکسیل  گروه  نسبی  موقعیت  است.  شده  تایید 
چندان تاثیری در میزان اثر ضد باکرتیایی آن ندارد. به عنوان مثال تاثیر 
اورئوس  استافیلوکوکوس  رسئوس،  باسیلوس  باکرتی های  روی  بر  تیمول 
یک  در  البته  کارواکرول می باشد.  اثر  مشابه  آئروجینوزا  پسودموناس  و 
مطالعه مشخص شده کارواکرول و تیمول بر گونه های گرم مثبت و منفی 
اثرات متفاوتی دارند. ترکیب اسانس همچنین بر پروتئین های موجود در 

غشاء سلولی اثر می گذارد )14(.

خواص ضد باكرتي روغن های رضوری
رشد  رضوری  روغن های  که  است  داده  نشان  آزمایشگاهی  مطالعات 
آنها متفاوت است. فعالیت های  اثربخشی  اما  را مهار می کنند  باکرتی ها 
ضد میکروبی بسیاری از روغن های رضوری قباًل بررسی و به عنوان قوی، 
متوسط و یا ضعیف طبقه بندی شده است )31، 34 و 65(. دامنه عملکرد 
روغن های رضوری در مقابل باکرتی ها ممکن است به مقادیری باشد که 
فقط از رشد باکرتی جلوگیری کند )باکرتیواستاتیک( یا ممکن است اگر در 
غلظت های باالتر استفاده شود و یا به خودی خود قوی تر باشد منجر به 

کاهش تعداد سلول های باکرتی شود )باکرتی کش( )30، 33(.
عنوان  به  محققان  اکرث  توسط   MIC یا20  مامنعت کننده  غلظت  حداقل 
است.  شده  بیان  اسانس ها  میکروبی  ضد  فعالیت  تعیین  برای  معیاری 
MIC حداقل غلظتی است که موجب بازداشنت و یا کاهش دادن قابلیت 
زنده ماندن میکروب  های تلقیح شده می گردد و یا حداقل غلظت مورد 
نیاز برای مهار کامل ارگانیسم مورد آزمایش تا 48 ساعت پس از تلقیح 

مروری برگیاهان دارویی با تکیه بر  ...
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قابل مالحظه  نیاز که موجب کاهش  یا حداقل غلظت مورد  و  می باشد 
)تا90 درصد( در توانایی زنده ماندن دوز تلقیح می گردد )14(.  

روغن های رضوری در گیاه در طی گل دهی و یا بالفاصله پس از گل دهی 
دارویی  گیاهان  مهم ترین  است.  ضد میکروبی  فعالیت  بیشرتین  دارای 
حاوی این روغن ها، متعلق به خانواده های نعناع، سداب، مورد، گشنیز، 
کاسنی، کاج، رسو و تعدادی دیگر از گیاهان می باشند )14(. مسئول خواص 
ترکیبات،  این  هستند.  فنلی  ترکیبات  رضوری  روغن های  باکرتیایی  ضد 
پروتئین ها،  و  دیواره های سلولی  از طریق تخریب  را  میکروارگانیسم ها 
تداخل در عملکرد غشاء و آنزیم ها و تأثیر بر تکثیر DNA و RNA از بین 

می برند )33(.
از  گسرتده ای  طیف  علیه  رضوری  روغن های  ضد میکروبی  خواص 
میکروارگانیسم ها، شامل باکرتی ها، پروتوزوآها و قارچ ها به اثبات رسیده 
برعلیه  شان  فعالیت  خاطر  به  همچنین  روغن های رضوری   .)18( است 
بوده اند  موفقیت آمیز  غذا  در  موجود  بیامری زاهای  از  گسرتده ای  طیف 

.)24(
Burt )2004(، پیشنهاد منود که باکرتی های گرم مثبت نسبت به باکرتی های 
گرم منفی، حساسیت بیشرتی به خواص ضد باکرتیایی ترکیبات روغن های 
اسانسی گیاهی دارند. به نظر می رسد که باکرتی های گرم منفی به دلیل 
وجود یک الیه خارجی در اطراف دیواره سلولی خود )پرده بیرونی21( 
آبگریز  ترکیبات  نفوذپذیر عمل می کند، دسرتسی  یک سد  عنوان  به  که 
Helander و همکاران )1998( گزارش  این حال،  با  را محدود می منایند. 
کردند که تیمول های فنولی و کارواکرول رشد باکرتی های گرم منفی را 
نيز با تخریب غشای بیرونی سلول، مهار می منایند )40(. به نظر می رسد 
که وزن مولکولی کم روغن های اساسی به آنها اجازه می دهد تا آنها به 

غشای داخلی باکرتی های گرم منفی نفوذ منایند )22(. 
این مسئله مشخص شده که هر جزء از اجزاء روغن های رضوری درجات 
نشان  منفی  گرم  یا  مثبت  گرم  باکرتی های  علیه  را  فعالیت  از  متفاوتی 

یک  از  آمده  به دست  اسانس های  شیمیایی  ترکیبات  می دهد. همچنین 
یا  و  جغرافیایی  مختلف  مناطق  از  اینکه  برحسب  خاص  گیاهی  گونه 
باشد.  متفاوت  باشند، می تواند  آمده  به دست  برداشت  مراحل مختلف 
شاید علت تفاوت اثرات روغن های رضوری روی باکرتی های گرم مثبت 
هر  در  باشد.  روغن رضوری  نوع  یک  در  تغییرات  همین  منفی  گرم  و 
صورت در بین گرم منفی ها، سودوموناس ها کمرتین حساسیت را به اثر 
روغن های رضوری دارا می باشند )14(. Trombetta و همکاران )2005( 
گزارش کردند که مونوترپن های خطی استات، منتول و تیمول علیه باکرتی 
گرم مثبت استافیلوس اورئوس و باکرتی گرم منفی ارشیشیا کالی فعال اند 
هم  از  نتیجه  در  مونوترپن ها  این  ضدمیکروبی  اثر  که  زدند  حدس  و 
گسیخنت غشای پالسامیی باکرتی است، که با مداخله در نفوذپذیری غشا 

موجب نشت مواد درون سلول می شوند )74(.
ترپنوئیدها،  کاروتنوئیدها،  ویتامین ها،  مثل  گیاهی  شیمیایی  مواد 
معدنی  مواد  و  آنزیم ها  ساپونین ها،  تانن ها،  آلکالوئیدها،  فالونوئیدها، 
که  است  شده  گزارش  همچنین   .)29( دارند  میکروبی  ضد  فعالیت  نیز 
دارای  هیدروکوئینون  تیمو  آن،  شده  احیاء  محصول  و  تیموكوئینون 

فعالیت ضد میکروبی و تعامل مفید با برخی آنتی بیوتیک ها است )33(.
فنیل  ترکیب  یک  بنزن(  پروپنیل(   -1( متوکسی-4-   -1-  )E(( آنتول 
به  است   آلی  ترکیب  یک  که  ماده  این   .)16( است  حلقوی  پروپانوئید 
طور گسرتده ای به عنوان طعم دهنده استفاده می شود. این ماده مشتق 
به طور گسرتده در طبیعت  که  است  ترکیب معطر  نوعی  پروپن،  فنیل 
در روغن های رضوری و عصاره ها وجود دارد. همچنین، آنتول یک مایع 
شفاف و بی رنگ تا زرد کم رنگ با دمای انجامد و جوش به ترتیب 20 
و 234 درجه سانتی گراد است. آنتول خواص ضد میکروبی قوی در برابر 
باکرتی ها، مخمر و قارچ ها دارد )35(.ترانس آنتول یک آلکیل آلکیل-فنل 
اتر است. هر دو ایزومرهای سیس و ترانس ترانس آنتول با فراوانی بیشرت 
ایزومر ترانس در طبیعت وجود دارند. نشان داده شده است که آنتول 

شکل 3- سازوکار عمل ضد باكرتي روغن های رضوری )14(.
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را مسدود می کند و خواص ضد میکروبی  التهاب و رسطان زایی  افزایش 
مثال  برای   .)34  ،29( دارد  قارچ ها  و  مخمرها  باکرتی ها،  برابر  در  قوی 
تانن    ها که تركيبات پيچيده فنويل هستند و به مقدار فراوان در گياهان 
مختلف پراكنده اند، خاصيت قابض بر بافت    هاي زنده دارند و در مورد 
دستگاه گوارش، معالجه سوختگي و التيام زخم    ها به كار مي    روند )68(. 
همچنین اسپاتولنول يك سزكويي    ترپن اكسيژنه است. كارواكرول نيز يك 
آنتي  مالحظه  قابل  خواص  با  حلقه    اي  تك  اكسيژن    دار  مونوترپن  تركيب 

باكرتيايي، ضدقارچ، ضدانگل و ضدكرم است )10، 53(. 

عوامل موثر بر فعالیت ضد میکروبی روغن های رضوری و عصاره ها
در  هيدروكسيل  گروه  جايگاه  به  روغن رضوری  اثر ضد ميكرويب  ميزان 
ساختار فنويل بر مي    گـردد. بـه عنوان مثال جايگاه گروه هيدروكسيل در 
اثـر ضـد میکروبی  كـه  اسـت  كارواكرول23  طـوري  تيمول22  و  تركيبات 

باالیی را باعث می    شود )75(.
ضدميكرويب  اثر  پاراسيمن  كه  دادند  نشان   )2000( همكاران  و   Ultee
آن  اثر ضد ميكرويب  باشد  كارواكرول  با  دارد ولـي وقتي همراه  ضعيفي 
افزايش می    یابد، كه احتامالً به دليل نفوذ بهرت كارواكرول به درون باكرتي 
مـورد نظـر در حضـور پاراسـيمن24 مـي باشـد )76(. مطالعات محققین 
دیگر همراهی بین ترکیبات شیمیایی )آلکالوئید    ها، ساپونین    ها و فنول( و 

فعالیت ضد باکرتیایی عصاره    ها را تأیید می    کنند. 
به طور کلی حساسیت باکرتی ها به اثر ضد میکروبی روغن های رضوری 
می یابد.  افزایش  درجه حرارت  کاهش  و  اکسیژن  کاهش   ،pH کاهش  با 
در pH پایین خاصیت آبگریزی روغن های رضوری افزایش یافته و آن ها 
را قادر می سازد به راحتی در الیه لیپیدی غشاء سلول باکرتی حل شوند 

.)11(
 مسئله مهم استفاده یا عدم استفاده از یک امولسیفایر و یا حالل برای حل 

کردن اسانس و یا تثبیت آن در محیط کشت آبی است )14(. 
لیسرتیا  علیه  رضوری  روغن های  ضد باکرتیایی  فعالیت  آزمایشگاه،  در 
باسیلوس  شیگال،  ارششیاکلی،  موریوم،  تیفی  ساملونال  مونوسایتوژنز، 
رسئوس و استافیلوکوکوس اورئوس بین 2 تا μl/ml 10 تعیین شده است. 
برخی از ترکیبات این روغن های رضوری به عنوان مواد موثر ضدباکرتیایی 
و  آلدهید  سینام  و  پریآلهید  اوژنول،  تیمول،  کارواکرول،  مانند  هستند 
اسید سینامیک که در آزمایشگاه حداقل غلظت مامنعت کنندگی 0/05 تا 
μl/ml 5 را دارند اما برای ایجاد هامن تأثیر در غذا غلظت های باالتری 
مورد نیاز است. مطالعات در گوشت تازه، تولیدات گوشتی، ماهی، شیر، 
الزم  غلظت  که  می دهد  نشان  پخته  برنج  و  میوه  لبنیات،  سبزیجات، 
برای تأثیر معنی دار ضد باکرتیایی در غذا 0/5 تا μl/ml 20 و در محلول 

شستشوی میوه و سبزیجات حدود μl/ml 10-0/1 می باشد )14(.

عوامل موثر بر فعاليت ضدميكرويب اسانس و عصاره گیاهی در مواد 
غذايي

عوامل مختلفي بر مقاومت ميكروب    ها در ماده غذايي تأثري گذار هسـتند 
كـه مـي    تـوان بـه 2 دسته عوامل داخيل يا ويژگي    هاي خود مـاده غـذايي 
)سـاختار مـاده غـذايي، pH، ميـزان آب آزاد، چريب، پروتئني، كربوهيدرات، 
هـواي  تركيب  نور،  دما،  نظري  خارجي  عوامل  و  تركيبات(  ديگر  و  منك 

اطراف ماده غذايي و نوع بسته    بندي اشاره كرد )73(.
به طور مثال pH پايني باعث افزايش خاصيت آب گريزي روغن رضوری 
آن  طبع  به  و  شده  حل  باكرتي    ها  غشاي  در  راحت    تر  نتيجه  در  و  شده 
كيل  بـه    طور  مي    دهـد.  نشان  خود  از  را  باالتري  ميكرويب  ضد  خاصيت 
افزايش ميزان چريب و پروتئني در ماده غذايي، غلظت باالتري از روغن 
رضوری را بـراي از بـني بردن ميكروب    هاي ماده غذايي طلب مي    كند، زيرا 
روغن رضوری و تركيبات آبگريز عصاره با اين تركيبات تركيب شده و 
مقدار كمرتي از آن با پيكره     ميكروب در فاز آبی غذا متاس پيدا مي    كند. از 
طرف دیگر مقادیر کمرت آب در غذا در مقایسه با محیط های آزمایشگاهی 
در  ناحیه هدف  طرف  به  باکرتیایی  ضد  عوامل  پیرشفت  مانع  می تواند 
سلول باکرتی گردد. البته در مورد کربوهیدرات ها اثرات محافظتی برای 

باکرتی ها مانند چربی ها و پروتئین ها مشاهده نشده است )11(.
ساختار فيزييك ماده غذايي نیز بر فعاليت ضدميكرويب روغن های رضوری 
تـأثري بسـزايي دارد. در شـرايط آزمايشگاهي بارها ثابت شده كه فعاليت 
ضد ميكرويب اسانس و عصاره در محيط كشت مايع، بيشرت از محيط كشت 
جامد و حاوي آگار است. اين اصل در مورد مواد غذايي نيز صادق اسـت 
در  رضوری  روغن های  ضد ميكرويب  اثر  گفت  مي    توان  مثال  عنـوان  بـه 
مواد غذايي مايع نظري شري بيشرت از مواد غـذايي جامدی مانند محصوالت 

گوشتی است )70(.
با توجه به مقاالت چاپ شده در مورد استفاده از روغن های رضوری به 
براي برخی  را  زير  رتبه بندي  نگهدارنده در مواد غذايي مي    توان  عنوان 
فعاليت  داد.  انجام  آنها  رضوری  روغن های  تركيبات  و  دارويي  گياهان 
ضد ميكرويب گياهان مختلف؛ پونه كوهي < ميخك < دارچني < آويشن < 

نعناع < رزماري < خردل < گشنيز.
برخی از مهم ترین تركيبات مختلف روغن های رضوری شامل اوژينول25، 
و  سيرتال28  اسيد27 ،  آلدهيد  سينام  تيمول ،  اسيد26 ،  سيناميك  كارواكرول، 
جرانيول29  است. اوژینول مانع از تولید آمیالز و پروتئاز توسط برخی از 
لیز  و  باسیلوس رسئوس می شود. تخریب دیواره سلولی  مانند  باکرتی ها 
سلولی از اثرات آن است. گروه هیدروکسیل آن به به پروتئین ها متصل 
شده و از اثر آنزیمی در برخی از باکرتی ها جلوگیری می کند. کارواکرول و 
تیمول قادر هستند تا غشای بیرونی باکرتی های گرم منفی را متالشی کنند 
سیتوپالسمی  غشای  نفوذپذیری  افزایش  و   LPS آزاد سازی  به  منجر  که 
و  کارواکرول  با  مشابه  مقادیر  در  نیز  آلدهید  سینام  می شود.   ATP به 
تیمول از رشد برخی باکرتی ها جلوگیری می کند. این ماده غشای بیرونی 
باکرتی های گرم منفی را تخریب منی کند و منابع ATP داخل سلولی را 
خالی منی کند )برخالف کارواکرول و تیمول( بلکه گروه کربونیل آن ها به 
پروتئین ها متصل شده و از عمل آنزیم آمینواسید دکربوکسیالز جلوگیری 

می کند. 
 > اوژينول  رضوری؛  روغن های  مختلف  تركيبات  ضدميكرويب  خاصيت 
و  سيرتال   > اسيد  آلدهيد  سينام   > تيمول  و  اسيد  سيناميك  كارواكرول، 

جرانيول  )14(.

يب خطر بودن مرصف روغن های رضوری و عصاره گیاهی
تعداد زيادي از تركيبات عمده روغن های رضوری جزء ليست مواد سامل 
و امن قرار گرفته    اند، هرچند كه تعداد قابل توجهي از اين تركيبات باعث 
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تحريك بافت دهان و ايجاد سوزش در مخاط بدن مي    شوند ويل به دليل 
غلظت    هاي پايني مورد استفاده در مواد غذايي عماًل مشكيل ايجاد مني    شود 

.)51(

مقایسه نتایج حاصل از آزمایشات مختلف
نتایج  کردن  مقایسه  اوقات  گاهی  که  باورند  این  بر  محققین  از  برخی 
حاصل از آزمایش عصاره    های گیاهی با نتایج انتشار یافته بسیار مشکل 

است زیرا چندین متغیر نتایج را تحت تأثیر قرار می    دهند.
1- متغیرهایی مانند رشایط محیطی و آب     و هوایی منطقه    ای که گیاه در 

آن رشد می    کند.
تست  انجام  روش  عصاره    گیری،  روش  گیاه،  عصارۀ  نوع  انتخاب   -2

ضدمیکروبی و میکروارگانیسم    های مورد آزمایش )60(.
گیاه  ترکیبات شیمیایی قسمت های مختلف  که  نشان می    دهد      مطالعات 
باکرتی    ها،  حساسیت  حالل،  نوع  استخراج،  روش  نیز  و  برگ(  و  )ریشه 
ضد  فعالیت  میزان  در  مایع،  و  جامد  محیط  انتخاب  و  عصاره  غلظت 

میکروبی عصاره گیاهی موثر است )39(.
در یک مطالعه، علت عدم تشکیل هاله مامنعت از رشد در روش انتشار 
 MIC میزان  تعیین  و  میکرودایلوشن  روش  در  مناسب  پاسخ  و  آگار  در 
برای عصاره گیاهی، کمرت بودن حساسیت روش انتشار در آگار30  نسبت 

به روش رقت در براث31  ذکر شد )65(.
آگار،  در  انتشار  روش    های  که  است  داده  نشان  مطالعات  همچنین، 
محدودیت    هایی دارد. روش انتشار از دیسک32  برای تشخیص رسمشق ها 
مفید است اما برای سنجش کیفیت فعالیت های زیستی ترکیبات، مناسب 
کار  به  اولیه  غربالگری  برای  عموماً  انتشار،  تکنیک های  این  نیستند. 
می    روند و به عنوان تست های کیفی عمل می    کنند. چون مقدار عصاره    ای 
تنها  روش  این  منی    شود.  مشخص  کّمی  نظر  از  می    چسبد  دیسک  به  که 
می    تواند برای تست    های ضدمیکروبی مواد خالص استفاده شود زیرا وقتی 
برای مخلوط    هایی که دارای مواد تشکیل    دهندۀ مختلف با میزان انتشار 
متفاوت هستند به کار می    روند، سبب می    شوند که نتایج غیر قابل اعتامد 

باشد )49(.
عالوه بر این، گزارش شده است که روش رقت رسیال، قابل تکرارترین 
نتایج را در مورد MIC می    دهد و به عنوان روش استاندارد برای آزمایش 
رقت  تکنیک    های  است. همچنین  توصیه شده  طبیعی  کردن محصوالت 
توصیه  طبیعی  لیپوفیلیک محصوالت  ترکیبات  با  کردن  کار  برای  رسیال 
شده است. اما به هرحال روش انتشار از دیسک به دلیل آسانی انجام کار 
و هزینه اندک در آزمایشگاه    ها انجام می    شود. عالوه بر این، استفاده از 
حجم کم منونه و نیز امکان قرار دادن 6 عصاره به ازای هر میکروارگانیسم 

در پلیت از دیگر مزایای این روش است )39(.
قدرت  که  کرد  بیان  مطالعه  یک  در  نیز   )2006(  Pauli همچنین 
ضدمیکروبی منونه    های مختلف همیشه یکسان نیستند و علت این مسئله 
فّرار  مانند حاللیت،  فیزیکی  در خواص  تفاوت  دلیل  به  عمدتاً  می    تواند 
بودن و میزان انتشار در آگار باشد و ترکیبات دارای رضیب انتشار )و یا 
حاللیت( باال و فعالیت ضدمیکروبی کم، حتی در مقادیر کم ممکن است 
به رسعت در آگار نفوذ کنند و هالۀ مامنعت از رشد ایجاد منایند. مانند 
ترکیبات فعال عصاره    هایی که نفوذ کم دارند. این مشکل بخصوص زمانی 

مختلف  دسته    های  از  ناشی  رشد  از  مامنعت  هاله    های  که  می    دهد  رخ 
اندازۀ هالۀ مامنعت  این،  ترکیبات شیمیایی مقایسه می    شوند. عالوه بر 
دیسک،  اندازۀ  ضدمیکروبی،  ترکیبات  فّراریت  تأثیر  تحت  است  ممکن 
مقدار ترکیب اضافه شده به دیسک، نوع آگار، قوام آگار، pH آگار، حجم 
بنابراین، برخالف  آگار و سویه    های میکروبی مورد استفاده، قرار گیرد. 
تشکیل هاله در اطراف داروی کنرتل، این روش برای بسیاری از عصاره    ها 

به اندازۀ کافی حساس نیست )62(. 

نتیجه گیری
گیاهان دارویی به دلیل دارا بودن ترکیبات فیتوشیمیایی مختلف دارای 
در  تفاوت  از جمله خواص ضدمیکروبی هستند.  زیادی  درمانی  خواص 
گونه    های  بر  عالوه  دارد.  بستگی  مختلفی  عوامل  به  خواص  این  میزان 
گیاهی مختلف، یک گونۀ گیاهی خاص روئیده شده در مناطق جغرافیایی 
مختلف نیز، از نظر ترکیبات فیتوشیمیایی و در نتیجه اثرات ضدمیکروبی 
متفاوت هستند. همچنین فرآوری    های مختلفی که روی گیاهان صورت 
می    گیرد، بر روی توان ضدمیکروبی آنها مؤثر است. میکروارگانیسم    های 
مختلف، مقاومت متفاوتی نسبت به اسانس    ها و عصاره    های گیاهی دارند 
گرم  باکرتی    های  از  حساس    تر  معموالً  مثبت  گرم  باکرتی    های  اینکه  کام 
منفی هستند. اما از آنجا که روش یا روش های  استاندارد برای ارزیابی 
فعالیت ضدمیکروبی گیاه وجود ندارد، نتایج به دست آمده از مطالعات 
مختلف بسیار متفاوت است. به همین دلیل، استاندارد کردن روش    های 
داروهای  برای جستجوی   (In vitro) برون تنی  آزمایشات  و  عصاره    گیری 
ضدمیکروبی جدید از گیاهان بسیار مفید خواهد بود تا نتایج به صورت 
سازمان یافته تر و تفسیر آنها ساده    تر و صحیح    تر صورت گیرد. انجام روش 
یا روش های استاندارد سبب می شود تا در داخل یک آزمایشگاه و یا از 
یک آزمایشگاه به آزمایشگاه دیگر، نتایج قابل تکرار باشند زیرا نتایج به 

طور معنی    داری تحت تأثیر روش استفاده شده قرار می    گیرند. 

پاورقی ها 
1- Phytochemical.
2 -  St. John’s wort.
3 - Kava kava.
4 - Allium jesdianum.
5 - Pycnocycla spinosa.
6 - EthnoPharmacological.
7 - Viola Odorata Linn.
8 - Phlomis.
9 - Stachys.
10 - Daphne oleoides.
11 - Rosmarinus officinalis.
12 - Perforatum hypericum.
13 - Tinctorius carthamus.
14 - Scrophularia striata.
15- Avicennia marina.
16 - (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System).
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17 - Essential oils.
18 - Essence.
19 - Steam Distillation.
20 Minimum Inhibitory Concentration.
21 - Outer membrane.
22 - Thymol.
23 - Carvacrol.
24 - P-cymene.
2 5 - Eugenol.
2 6 - Cinnamic acid.
27 - Cinnumaldehyde.
28 - Citral.
29 - Geraniol.
30 - Agar diffusion.
31 - Broth dilution.
32 - Disk diffusion.
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