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Abstract 

Background and Objective: Today, due to the occurrence of drug resistance 

and the ability of bacteria to develop acute infections, investigating the 

antimicrobial effects of herbs has been proposed. Therefore, we aimed to 

examine the effects of Hypericum perforatum extract and microemulsion 

and Aloe vera extract on Brucella bacteria. 

Materials and Methods: This experimental study was carried out with the 

help of a hood in a biosafety level 2 laboratory. Fifty blood serum samples 

were cultured in BACTEC for brucellosis, and if grown, they were 

transferred to Brucella Agar in an anaerojar containing 10-5% CO2 for 48-

72 h. Biochemical validation tests were carried out on the grown samples. 

Extraction was performed by a reflux (distillation) apparatus in a 1 liter 

balloon and a 40 cm spiral arm. Microemulsion structure was prepared by 

emulsifiers from the extract. Afterwards, 1, 8.4, and 2 mg/L dilutions of the 

aqueous extracts of Hypericum perforatum and Aloe vera were prepared, and 

the antimicrobial properties of these extracts were evaluated by disc 

diffusion, pour plate, and extraction methods on pure culture of Brucella 

isolated from patients. 

Results: Evaluation of antimicrobial effects on the isolated Brucella strains 

showed that the mean diameters of the zones of inhibition in the studied 

strains for the of 8-1 mg/l concentrations of Hypericum perforatum extract 

were 36.6±2 and 18±3 mm, respectively, and for Aloe vera they were 

respectively 30.7±3 and 18±1 mm. None of the strains formed an inhibition 

zone at the 0.5 mg/l concentration. Evaluation of the effect of the extract in 

the well diffusion method also yielded similar results, but in the pour plate 

method, the effect of the extractes on the bacteria was not observed. 

Micoemulsion of the Hypericum perforatum extract did not have any effect 

because of over dilution. 

Conclusion: The disk diffusion method under biosafety level 2 laboratory 

was highly effective, and the extract of Hypericum perforatum had the 

highest effect on Brucella; therefore, it is recommended for clinical studies. 
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  چکیده

های حاد، استفاده ها در ایجاد عفونتهای دارویي و توانایي باکتریدلیل بروز مقاومتامروزه به سابقه و هدف:

حاضر با هدف  مطالعهراستا، ها مطرح شده است. در این منظور بررسي اثرات ضدمیکروبي آناز گیاهان به

 ورا آلوئه و( Hypericum perforatum)گل راعي  عصاره شده ازاثر عصاره و میکروامولسیون تهیهتعیین 

(Aloe veraبر ) صورت گرفت بروسال باکتری. 

نمونه  50منظور، تعداد بدین .شدانجام  2با کمک هود در آزمایشگاه سطح این مطالعه تجربي  ها:مواد و روش

به محیط کشت  شد و درصورت رشد،داده کشت  BACTEC در دستگاهاز نظر تب مالت خون سرولوژی مثبت 

درادامه، د. گردیساعت منتقل  22تا  42مدت  به 2CO درصد 5-10جار با اتمسفر حاوی در آگار بروسال

 وسیله دستگاه رفالکسگیری به. عصارهشداجرا  یافتههای رشدروی نمونه ییدی بیوشیمیایيأهای تآزمایش

 کمک با يونیکروامولسیم ساختارگرفت.  صورتمتری مارپیچ سانتي 40لیتری ومبرد  1)تقطیر( با حجم بالن 

گرم میلي 2و  4، 2، 1 هایرقت ،ورا آلوئه آبي گل راعي و هایاز عصارهسپس،  .شد ساخته عصاره از رهایفایامولس

اهک روی چ انتشار و دیسک دیفیوژن، پورپلیت روش ها بامیکروبي این عصارهو خواص ضدتهیه گردید  بر لیتر

 ارزیابي قرار گرفت. شده از بیماران موردهای جدابروسالکشت خالص 

شده نشان داد که میانگین قطر هاله عدم رشد ی جدابروسالهای سویه برمیکروبي ارزیابي خواص ضد ها:یافته

و  6/36±2با  ترتیب برابرعصاره گل راعي به گرم بر لیترمیلي 1تا  2مطالعه برای غلظت  های مورددر سویه

گرم میلي 5/0غلظت  ها درکدام از سویههیچو  متر بودمیلي 12±1 و 2/30±3ورا  برای آلوئهمتر و میلي 3±12

روش  رد ؛ اماداشت ينتایج مشابه نیز عصاره به روش انتشار چاهکي بررسي اثر هاله ندادند. تشکیل لیتر بر

دلیل هب سیون عصاره گل راعيمیکروامولذکر است که  شایان باکتری مشاهده نشد. برها عصاره ثیرأت ،پورپلیت

 ها اثری نداشت.سویه بر رقت زیاد

ثیر أراعي، بیشترین ت عصاره گل وبوده بهترین روش ، 2 هود کالس روش دیسک دیفیوژن زیر گیری:نتیجه

 .شودپیشنهاد مي مطالعات بالینيو برای  است داشته بروسال بررا 

 

 گل راعي، میکروامولسیون تب مالت، ،بروسالورا،  آلوئه واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق يتمام

 .است محفوظ همدان يپزشک

مقدمه
باکتری کوکوباسیل گرم منفي بدون  (،Brucella) بروسال

که عامل  [1، 2] سلولي اختیاری است حرکت و داخلبياسپور 

باشد. جنس بروسلوزیس در انسان و بسیاری از حیوانات مي

 آبورتوس ،(melitensis) تنسیسمليبه شش گونه  بروسال

(abortus)، سوئیس (suis ،)اویس (ovis ،)کانیس (canis و )

 .[2]بندی شده است ( تقسیمneotomae) نئوتوم

 ،تنسیسملي یبروسالچهار گونه  ،بروسالهای میان گونه در

ترین همم کنیس یبروسالو  سوئیس یبروسال ،آبورتوس یبروسال

 .[3]عامل ایجاد بیماری در انسان هستند 

بروسلوز در تمام نقاط دنیا وجود دارد و از مشکالت بهداشتي 
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 بروسالبر  ورا گل راعی وآلوئه عصاره ثرا                                    

بسیاری شود. این بیماری در در بسیاری از کشورها محسوب مي

توسعه از حال از نقاط جهان، آندمیک بوده و در کشورهای در 

 [.4،2-6شیوع باالیي برخوردار است ]

 WHO: World Health) بهداشت سازمان جهاني

Organization)  تعداد موارد جدید بیماری بروسلوز در هر سال

هزار مورد گزارش نموده است که این مقدار بسیار کمتر  500را 

 .[2، 2]باشد شده بروز بروسلوز انساني مياز میزان واقعي محاسبه

بروسلوز یک بیماری با تظاهرات گوناگون است که تمام 

 دهد. عالئم بالینيتأثیر قرار ميهای انسان را تحت ها و اندامبافت

شدت غیراختصاصي بوده و تظاهرات بسیار متغیری این بیماری به

دار همراه صورت یک سندرم تبطوری که بهدهد؛ بهرا نشان مي

تعریق، سردرد، کمردرد،  با عالئم سیستمیک شامل: لرز،

ت، هایي مانند: آرتریشکل بیماریاشتهایي و کاهش وزن و یا به بي

 .[2، 4] کندمننژیت و غیره بروز مي ت،یآندوکارد ت،یلیاسپوند

های رایج باعث کاهش درد و عالئم بیوتیکدرمان بروسلوز با آنتي

ا ام ؛شودمي آن کاهش عود مجدد و سایر عوارض ثانویه و نیزبیماری 

 استفاده از دارویي های میزبان،دلیل حضور باکتری در داخل سلولبه

 رسد.نظر ميضروری به ،که قدرت نفوذ به درون سلول را داشته باشد

دارویي داکسي رژیم ، 1126 جهاني در سال سازمان بهداشت

ته مدت شش هف سایکلین با ریفامپین یا استرپتومایسین را به

اما هرکدام از این ؛ درماني بروسلوز پیشنهاد نمود عنوان رژیمبه

از جمله بروز عودهای  ؛باشندهای درماني دارای مضراتي ميرژیم

دوره  ،نایبرعالوه در کودکان و زنان باردار. ویژههمجدد و سمیت ب

و د باشتحمل نمي الني درمان نیز برای بسیاری از بیماران قابلطو

 .[1، 10]ممکن است مقاومت دارویي ایجاد نمایند 

ر ها دهای دارویي و توانایي باکتریدلیل بروز مقاومتامروزه به

منظور بررسي اثرات های حاد، استفاده از گیاهان بهایجاد عفونت

ند اها مطرح شده است. مطالعات متعدد اثبات کردهضدمیکروبي آن

ریایي و های باکتکه بسیاری از گیاهان از توانایي باالیي علیه پاتوژن

راستا در بسیاری از باشند. در این اني برخوردار ميقارچي انس

های درماني سنتي متکي بر گیاهان توسعه، روش کشورهای در حال

 20هنوز اعتبار دارد و طبق برآورد سازمان بهداشت جهاني، بیش از 

 .[11]کنند درصد از مردم دنیا از داروهای گیاهي استفاده مي

سوم از محصوالت حدود نیم تا یک ذکر است که شایان

در طب . [12] گیاهي دارند أشده در آمریکا منشدارویي عرضه

عنوان گیاهان دارای خواص ضدمیکروبي سنتي از برخي گیاهان به

که از این گیاهان در موارد ابتال به تب مالت استفاده  نام برده شده

اکنون نیز برخي از این گیاهان در بین عشایر و شده است. هم

نقاط ایران مانند استان چهارمحال و  از مردم بومي برخي

برای درمان تب مالت  بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و ایالم

 .]13[گردد استفاده مي

یک گیاه  Hypericum perforatumگل راعي با نام علمي 

که بومي غرب اروپا، آسیا و  است Hypericaceaeعلفي از خانواده 

ان عنو. کاربرد این گیاه در چند سال اخیر بهباشدميشمال آفریقا 

طور برای درمان افسردگي مالیم تا متوسط به ویژهگیاه دارویي به

  یاهگتوجهي افزایش یافته است. ترکیبات شیمیایي این  قابل

 های پروتوهیپریسینمادهپیش ،پسودوهیپریسین ت از:عبارت اس

 ترکیب نادر سیکلوپسودوهیپریسین، ،پروتوپسودوهیپریسین و

فالونوئیدهایي نظیر کامپفرول، کوئرستین، هیپروزید، ایزو کوئرستین، 

، هافالونوییدها، ادهیپرفورین، تاننها، بيآمنتوفالون، کاتیشن روتین،

های فرار مانند ژرانیول، میرسن، لیمونن، نروغ و کافئیک، کلروژنیک

هیومیولن، کاریوفیلن، میریستیک، پالمتیک، استئاریک، کارتنوئیدها، 

اسانس و عصاره این گیاه براین، . افزون[14] کولین و نیکوتین آمید

 و خاصیت فعالیت ضدویروسيدارای بر درمان افسردگي، عالوه

 .]15[باشد ي ميباکتریالآنتي و معالجه زخم

اثر عصاره گیاه گل  مطالعه حاضر، تعیینهدف از درمجموع 

  ورا آلوئهمقایسه با عصاره  راعي و میکروامولسیون آن در

(Aloe veraبر ) باشد. مي تنيباکتری مولد تب مالت در شرایط برون 
 

 هامواد و روش

 جداسازی باکتری
صورت تجربي و آزمایشگاهي انجام شد، که به مطالعهدر این 

ی هاآزمایشاز افرادی که با توجه به عالئم بالیني و  نمونه خون

، دشناخته شدندرمان  عنوان بیمار بستری یا تحتسرولوژیک به

هها در بخش عفوني  ییهد آن أهها و ته  نمونهه  تهیهه . گردیهد تهیهه  

 هایو آزمایش فتصهههورت گر بیمارسهههتان فرشهههمیان همدان

شهناسههي دانشههکده پزشکي  شهناسهي در گروه میکروب  میکروب

فرد  50درمجموع،  .شههدپزشههکي همدان انجام  دانشههگاه علوم

های سههرولوژیک مثبت و عالئم آزمایشمشهکوک به بروسهلوز با   

این ذکر اسهههت که به الزم مطهالعهه قرار گرفتند.    بهالیني مورد 

 تا اوایل سال 1312 وایل سهال سهاله از ا  1در یک دوره  مطالعه

 انجام شد. 1313

لیتر خون از افراد میلي 10مقدار جهت انجام مطالعه، 

 هاآناز  لیترمیلي 2که  مشکوک به بیماری بروسلوز تهیه شد

های استفاده شد. ویال BACTECهای برای کشت در محیط

BACTEC و گردیدند مدت یک هفته در دستگاه نگهداری به 

( Brucella agar)آگار  بروسالهای کشت محیط بهموارد مثبت 

ساعت در جار اتمسفر  42ه22مدت  ها بهمحیط منتقل شدند.

گراد درجه سانتي 32و انکوباتور  2COدرصد  5-10حاوی 

های تمام محیطذکر این نکته ضرورت دارد که  .گردیدند نگهداری

 ،شدمنفي اعالم مي BACTECکشت خون که توسط دستگاه 

گراد منتقل درجه سانتي 32و به انکوباتور  شده از دستگاه خارج

و  شدميهفته دیگر در انکوباتور حفظ  3مدت  و به گردیدمي

های محیطروی ها از این محیط Subculture ،درپایان هر هفته

 شایان. گرفتصورت ميآگار  بروسالو ( agar Blood)آگار  بالد

روز در دستگاه نگهداری  14مدت ه موارد منفى بتوجه است که 

 ایهآزمایش وسیلهبهآمیزی گرم، ي در رنگیپس از شناسا و ]2[

 .شدندتعیین هویت  S2Hآز، کاتاالز و تولید گاز اکسیداز، اوره



 
 

  

 993                                                                                                               6931 زمستان، 2 ، شماره42، دوره سینا ابنمجله پزشکی بالینی 
 

 
 

 و همکاران نژادطبیب

 تهیه گیاه
از مزرعه گیاهان صورت تازه ورا به و آلوئه دو گیاه گل راعي

چند مرتبه  تهیه شد و پس از دارویي در شرق استان اصفهان

در محلي به دور از نور خورشید و  روش سنتي، شستشو با آب به

طي چند روز خشک گردید. ( ±4)گراد درجه سانتي 25دمای  در

 ،کنندهشده با استفاده از دستگاه خردآن گیاهان خشک پس از

 آسیاب شدند. 

 

 ورا و گل راعی عصاره از آلوئهتهیه 
عصاره آبي گل راعي  های گیاه وورا از برگ عصاره آبي آلوئه

 متری بهسانتي 40مبرد با کمک فالسک و آنهای از کل بخش

 روش رفالکس تهیه گردید.

گل راعي مقدار مشخصي از گیاه  ،گیریبرای شروع عصاره

آب مقطر در حجمي  اب شد و در بالن ریخته شدهسیابآخشک و 

دادن حرارت گردید. درادامه،مخلوط  ،برابر گیاه خشک 5/2معادل 

 ؛انجام شد جوشدمای  درماری ساعت در بن 6مدت  به

گل راعي  های گیاهاندام تماميعصاره گیاهي از  ،ترتیببدین

ها و جداسازی مواد معلق کردن عصارهدست آمد. برای صافهب

 .]16[گردید یوژ استفاده سانتریف از نیز ناخالص

 100ورا، مقدار  آلوئه اهیگ آبي تهیه عصاره منظورهبهممنین 

ساعت  16مدت  بهمقطر لیتر آب میلي 500گیاه در ژل گرم از 

ده شترکیب حاصل و رفالکس شد گراددرجه سانتي 20در دمای 

عنوان عصاره به شده وصاف  ،کردندر بالن تقطیر پس از سرد

 .استفاده قرار گرفت گیاهي مورد

 

 تولید میکروامولسیون از عصاره گل راعی
ردن اثر بدلیل توانایي آن در باالساختار میکروامولسیوني به

 ثر عصاره در سلولمؤکردن انتخاب خوبي برای وارد ،ضدمیکروبي

 عصاره آبيبه دو نوع امولسیفایر با افزودن در این روش  است.

عصاره در درون نانومیسل به  دادن روی استیرر،و قرار گل راعي

ساختار میسل متشکل از ذکر است که شایان  افتاد.دام 

نانومتر  10تا  5صورت کروی به قطر تقریبي هو ببوده فسفولیپید 

  باشد.مي

 

  هاتهیه رقت از عصاره
با ورا و گل راعي  شده از گیاهان آلوئههای تهیهاز عصاره

 4گرم بر لیتر، میلي 2 هایغلظت ،استریل استفاده از آب مقطر

 5/0گرم بر لیتر و میلي 1گرم بر لیتر، میلي 2گرم بر لیتر، میلي

های ظتدر غل نیز گرم بر لیتر تهیه گردید. میکروامولسیونمیلي

 گرم بر لیتر تهیه شد.میلي 01/0کاهشي از 

 

 روش دیسک دیفیوژن
( agar Mueller hinton) محیط کشت مولر هینتون آگار روی

 5/1×210 کشت تازه سویه کلینیکي در غلظت آگار بروسالو نیز 

 .شدفارلند کشت چمني گسترده انجام معادل رقت نیم مک

روی هر  و های بالنک روی آگار قرار داده شددیسک سپس،

های عصاره و میکرولیتر از هرکدام از غلظت 20 ،دیسک

ساعت  24میکروامولسیون با کمک سمپلر ریخته شد. پس از 

هاله عدم رشد از پشت  گراد، قطردرجه سانتي 32انکوباسیون در 

 گیری گردید.متری اندازهکش میليپلیت با خط

 

 روش پورپلیت
های عصاره و سي از هرکدام از رقتسي 5/0مقدار 

کشت به  سي محیطسي 5شد و  فزودهبه پلیت ا میکروامولسیون

 ای حرکتصورت پروانهها بهدیشپتری ،آن اضافه گردید. سپس

طور یکنواخت با محیط کشت مخلوط گردد. هداده شد تا عصاره ب

 5/0پس از انعقاد محیط کشت، تلقیح میکروب با غلظت 

 فارلند و با استفاده از سواپ انجام شد.مک

 

 چاهک روش انتشار
 آگار ایجاد بروسالمتر روی محیط میلي 5هایي با قطر چاهک

فارلند توسط مک 5/0و پس از کشت باکتری از سوسپانسیون شد 

های میکرولیتر از رقت 20سواپ استریل، در هر چاهک حدود 

درجه  32ها در انکوباتور پلیت ،سپس د.گردیتلقیح  مختلف عصاره

 هایهاله پایان،و در شدند ساعت انکوبه 24مدت  گراد بهسانتي

 درنهایت. گردیدگیری کش اندازهها توسط خطعدم رشد باکتری

آگار فاقد  بروسالمیکروب روی محیط کشت  ،در نمونه شاهد

 .داده شدکشت  چاهک و عصاره

 

 هایافته

  های کلینیکیسویه

بروسلوز که از نظر فرد مشکوک به  50در مورد کشت خون 

کشت  نمونه 31شد و های سرولوژیک مثبت بودند، انجام آزمایش

مثبت  BACTECرشد باکتری در دستگاه  لحاظبه خون که 

 آگار برده شدند.  بروسالبودند، روی 

صورت کلني ساعت به 42از  پس تنسیسملي بروسالهای کلني

های آگار و کلني کوچک، صاف و بدون همولیز روی محیط بالد

 .[12، 12] آگار رشد یافتند بروسالکوچک و صاف روی محیط 

شده روی محیط کشت های خونتمام نمونهبرمبنای نتایج، 

 از نظر ند؛ اماآگار کوکوباسیل گرم منفي بود بروسالکشت 

گر، دی از سویمثبت بودند. ، آز، کاتاالز و اکسیدازهای اورهآزمایش

هفته نگهداری شد وکشت مجدد  3مدت  های منفي بهتمام ویال

 ها منفي بود.آن تمامي صورت گرفت که نتیجه

 

 نتایج دیسک دیفیوژن
نتایج نشان داد که حداکثر و حداقل هاله عدم رشد برای 

و  40ترتیب برابر عصاره گل راعي به گرم بر لیترمیلي 2غلظت 

طوری که در نمونه به؛ باشدمي بروسالمتر در باکتری میلي 31
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 بروسالبر  ورا گل راعی وآلوئه عصاره ثرا                                    

 12و  40ترتیب بیشترین و کمترین قطر هاله به ،1شماره 

 32، 3نمونه شماره  متر،میلي 20و  31، 2نمونه شماره  متر،میلي

متر و نمونه شماره میلي 16و  32، 4متر، نمونه شماره میلي 20و 

ها تمامي نمونه ،اینبرعالوه متر نشان داده شد.میلي 16و  36، 5

بوده و رشد نمودند  مقاوم گرم بر لیترليمی 5/0نسبت به غلظت 

 (.1 شکلو 1 )جدول

 
 متربر حسب میلي دیفیوژن ( در روش دیسکتریگرم بر ليلی)مي گل راع مختلف عصاره یهاثیر رقتأنتایج قطر هاله حاصل از ت :6 جدول

 شماره نمونه
 رقت عصاره

  3 2 4 6 5/3 

 عدم وجود هاله 12 25 32 40 1

 عدم وجود هاله 20 25 25 31 2

 عدم وجود هاله 20 25 33 32 3

 عدم وجود هاله 16 22 34 32 4

 عدم وجود هاله 16 26 21 36 5

 

 
 بروسال 2 نمونه شماره بر گرم بر لیترمیلي 5/0و  1، 2های اثر عصاره گل راعي در روش دیسک دیفیوژن در غلظت :6 شکل

 

 چاهکی انتشار نتایج
 بروسالسویه  5های عدم رشد برای ، قطر هاله2 در جدول

شود که با توجه به این جدول مشخص مي ارائه شده است.

گرم بر لیتر میلي 2بیشترین قطر هاله عدم رشد مربوط به رقت 

 1 رقت از آن و کمترین قطر هاله عدم رشد بوده نمونه 5در هر 

باالترین براین، عالوهباشد. نمونه مي 5در هر  گرم بر لیترمیلي

برای نمونه شماره  گرم بر لیترمیلي 2قطر هاله عدم رشد در رقت 

 1متر و کمترین قطر هاله عدم رشد در رقت میلي 40با برابر 1

 متر استمیلي 12 اندازه به 3برای نمونه شماره  گرم بر لیترمیلي

 (.2و شکل  2 )جدول

 

 پورپلیت نتایج
 هایپس از کشت باکتری روی محیط کشت حاوی رقت

رقت مختلف  5ها در تمامي باکتری های هر دو گیاه،مختلف عصاره

 دهآم دستهب رشد کردند و نسبت به عصاره مقاوم بودند. نتایج

 که روش پورپلیت، روش مناسبي جهت بررسي اثر دادنشان 

 مترحسب میليبر  به روش انتشار چاهکي ر(گرم بر لیتمیلي) گل راعي عصارههای مختلف رقت ثیرأبررسي ت نتایج حاصل از :4 جدول

 نمونه شماره
 رقت عصاره

3 2 4 6 5/3 

 عدم وجود هاله 21 22 35 40 1

 عدم وجود هاله 20 23 22 31 2

 عدم وجود هاله 12 25 32 32 3

 عدم وجود هاله 12 22 34 32 4

 عدم وجود هاله 12 26 21 36 5
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 و همکاران نژادطبیب

 
 بروسال 2 نمونه شماره بر لیتر گرم برمیلي 2اثر عصاره گل راعي در روش چاهک در غلظت  :4شکل 

 
 باشد.عصاره نمي

 

ل شده از عصاره گتولیدنتایج بررسی اثر میکروامولسیون 
 راعی

طور کامل رشد ههای مختلف عصاره بها در رقتتمامي نمونه

ر نظبنابراین به ؛تشکیل ندادند را ایگونه هالههیچ و نمودند

 ،شده عصاره گل راعيرسد که میکروامولسیون بسیار رقیقمي

 ندارد. بروسالهای سویه ضدمیکروبي بر فعالیت

 

 نتایج دیسک دیفیوژن
 2ورا در غلظت  حداکثر هاله عدم رشد برای عصاره آلوئه

 3و  2های شماره متر در نمونهمیلي 33 با برابر گرم بر لیترمیلي

 12با  گرم بر لیتر برابرمیلي 1هاله عدم رشد در غلظت  حداقل و

برای نمونه بود؛  بروسالهای از سویه 4متر در نمونه شماره میلي

 20و  32ترتیب کمترین قطر هاله بهبیشترین و  ،1شماره 

متر و نمونه میلي 20و  33، 3و  2های شماره نمونه ؛مترمیلي

 .(3شکل  و 3 )جدولدست آمد بهمتر میلي 12و  25، 4شماره 

 متربر حسب میلي به روش دیسک دیفیوژنگرم بر لیتر( )میلي ورا آلوئه عصارههای مختلف رقتبررسي اثر  نتایج حاصل از :9 جدول

 شماره نمونه
 رقت عصاره

3 2 4 6 

1 32 22 25 20 

2 33 22 25 20 

3 33 30 25 20 

4 25 23 12 12 

 

 
؛ 12: 3؛ غلظت 15: 2؛ غلظت 25: 1)غلظت  بروسال 1 نمونه شماره لیتر برگرم بر میليمیلي 1 و 2، 2، 4های در غلظت ورا اثر عصاره آلوئه :9 شکل

 متر(میلي 10: 4غلظت 
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 بروسالبر  ورا گل راعی وآلوئه عصاره ثرا                                    

بحث
اثرات سه ماده عصاره گل راعي، میکروامولسیون  مطالعهدر این 

ی زای بروسالهای بیماریسویه ورا بر و عصاره آلوئه آنعصاره 

به سه روش دیسک  مالت بیماران مبتال به تبشده از جدا

 پورپلیت و انتشار چاهک بررسي گردید. دیفیوژن،

میکروامولسیون  مشاهده شد که آمده دستبه نتایج به توجه با

نکته  .ردندا بروسالهای اثر مهاری بر رشد سویه ،عصاره گل راعي

 ،میکروامولسیونتوجه این است که غلظت عصاره در ساختار  قابل

 رسد که عدم اثرنظر ميبه است. يهشتادم عصاره معمولیک

ر آن رقت باالی عصاره د باتواند ضدباکتریایي میکروامولسیون مي

 باشد.مرتبط ثر ؤغلظت پایین مواد م نیزو 

نتایج متفاوتي از نظر هاله عدم ، در روش دیسک دیفیوژن

 تماميو دست آمد بهورا  های گل راعي و آلوئهعصارهدر رشد 

نسبت به را  حساسیت بیشتری (2ه شمارسویه جز )بهها سویه

ها از مقایسه با همین رقت در های مختلف عصاره گل راعيرقت

 در 1 سویه شمارهمیان، که در این  ورا نشان دادند عصاره آلوئه

دارای بیشترین حساسیت نسبت به  های دیگربا سویه مقایسه

 عصاره گل راعي بود. های مختلفرقت

روش دیسک  که در دهندنشان مي نتایجدیگر، از سوی 

ورا و در هر دو روش دیسک دیفیوژن  رای عصاره آلوئهب دیفیوژن

 و انتشار چاهکي برای عصاره گل راعي، با افزایش غلظت عصاره

ن که بیشتری طوریهب ؛قطر هاله افزایش یافت ،هادر تمامي سویه

 گرم بر لیتر عصاره )بیشترین غلظت موردیليم 2قطر در غلظت 

گرم بر لیتر عصاره میلي 1آزمایش( و کمترین قطر هاله در غلظت 

این امر که  آزمایش( مشاهده شد غلظت مورد کمترین)

 ریایيضدباکت دهنده ارتباط مستقیم بین غلظت عصاره و اثرنشان

 آن است. 

گل راعي با روش گیاه عصاره  براین، در مطالعه حاضرعالوه

 با بررسي قرار گرفت که نتایج آن مشابه انتشار چاهک مورد

 حاصل از روش دیسک دیفیوژن بود.های یافته

امکان  توان استنباط کرد کهآمده مي دستهبا توجه به نتایج ب

عنوان ماده استفاده از گل راعي و ترکیبات مختلف آن به

ذکر است که به الزم  رد.میکروبي در درمان بروسلوز وجود داضد

امروزه با  ،روایناز ؛میکروبي وسیعي داردفعالیت ضد راعيگل 

و افزایش  های مختلفتوجه به مشکالت عمده در درمان عفونت

داشتن قدرت درماني  نیزبیوتیکي و های آنتيروزافزون مقاومت

نتیجه گرفت که  چنین توانمي هادرمان سایر بیماری جهت در

درمان انواع مختلفي از توانند برای گل راعي و ترکیبات آن مي

 کار گرفته شوند.بهها بیماری

منظور که شاپوری و همکاران به ایمطالعهدر زمینه، در این 

 بورتوسآ بروسالبررسي اثر ضدمیکروبي عصاره کلرفرمي سیر بر 

 در آگار انتشار روش رقت در لوله و به تنسیسبروسال مليو 

شد که این عصاره با  اهدهمش )روش انتشار چاهکي( انجام دادند،

وده ثر بؤم تنسیسبروسال مليو  بروسال آبورتوسهر دو روش بر 

باید عنوان نمود که . [11]ه است و از رشد باکتری ممانعت کرد

 حاضر مطالعه زاآمده  دستهبا نتایج ب مطالعهاین  هاییافته

 .مطابقت داشت

ای نشان دادند زاده میمندی و همکاران نیز در مطالعهعنایت

آمده از اندام هوایي این گیاه، هیچ اثری بر دست که عصاره به

توان نداشته است و نمي بروسال آبورتوسکاهش روند رشد باکتری 

 .[20]از آن در موارد ابتال به تب مالت استفاده نمود 

منظور بهو همکاران  يکه اشراق ایمطالعهدر براین، افزون

های سوش بر يگل راع اهیاثرات ضدباکتریایي گ يبررس

که  گزارش شدانجام داد، ( Nocardia) نوکاردیازای بیماری

 ثیرأآگار، ت در با استفاده از روش انتشار اهیگ نیا يعصاره متانول

نوکاردیا جلوگیری از رشد بر توجهي  ضدمیکروبي قابل
 ینسسنوکاردیا برازیلو ( Nocardia asteroides) استروئیدس

(brasiliensis Nocardia )[21]د دار. 

عنوان داروی طب سنتي به در يگل راع هایبرخي از گونه

بخش کننده، التیامضدافسردگي، ضددرد، ضدکرم، مدر، ضدعفوني

برمبنای رفته است. مي کارغیره به کننده زخم وترمیمو 

ه ک است گونه گزارش شده این ترکیبات مختلفي ازمطالعات، 

 :مانند ؛دهندخاصي را به آن نسبت مي زیستيهای فعالیت

 ونهممو فالونوییدهای مختلف  ودوهایپریسینهایپریسین، س

کوئرستین، هایپرین، فلورگلوسینول و اسانس که اثرات مختلف 

زارش ها گضدافسردگي، ضدمیکروبي و فعالیت ضدالتهابي از آن

 .[15]شده است 

 ثیرأت هدهندمطالعه حاضر نشانبررسي ضدباکتریایي در  نتایج

 بروسالزای های بیماریبر سوش يگل راع يتوجه عصاره آب قابل

ده در ش گرفته کارهای بهاگرچه باکتری باید عنوان نمود که .بود

مهارکنندگي  اثر اما ؛مطالعات تفاوت دارد با سایر مطالعه حاضر

 . اشدبمي ذکرشدهمطالعات با ها مشابه بر آن يعصاره گل راع

 نیا گوناگون ترکیباتدیگر، در مطالعات مختلف  از سوی

رفته قرار گ يبررس مورد ،دارند يخاص زیستيهای که فعالیت اهیگ

و  ياکسیدانو اثرات مختلف ضدافسردگي، ضدمیکروبي، آنتي

ها گزارش شده است آن یبرا يفعالیت ضدالتهابي و ضدسرطان

[24-22]. 

 يم بوممشخص کرد که اقوا ایمطالعه جینتاراستا،  در این

 تب مالت از مارییبرای درمان ب ارییبخت و محالاستان چهار

جعفری  يبررس در .کنندياستفاده م يکوه چز اهیجوشانده گ

 هیولگیاستان که يکه مردم بوم نیز گزارش شد( 1324کوخدان )

 يزرشک کوه شهیتب مالت از ر مارییبرای درمان ب راحمدیبو و

(Berberis vulgaris )25[ کنندياستفاده م[. 

 يعصاره کلروفرم اثری به بررسي گریدمطالعه  درهممنین، 

و  سوسن بر مورفولوژی رهیاز ت( Allium sativumسیر )

 دیمشخص گرد مطالعه نیا ي. طپرداخته شد بروسال ولوژییزیف

اده م نیترکه مهم ریس ازچهیموجود در پ ثرؤماده م) نیستیکه آل
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 و همکاران نژادطبیب

د رش برثری ؤکننده مممانعت اثر( است ریکننده سيضدعفون

نشان  نیداشته است. هممن In-vitro طیدر شرا بروسالباکتری 

ته مختلف وابس یيدما طیبه شرا ،بروسال بر ریکه اثر س داده شد

باکتری  همان دو ساعت اول بر خود را در يو اثر کشندگ بودهن

 .[11] کنداعمال مينظر  مورد

 اهیچند گ ریتأث ارتباط با که در ایمطالعه يطبراین، عالوه

های مبتال به سندرم روزانه موش تیژاپن بر فعال يبوم یيدارو

خص انجام شد، مش بروسال آبورتوس حیاز تلق يمزمن ناش يخستگ

اهش ک اثر مهارکننده مؤثری بر توانديمتو  يکیهوکو اکه  دیگرد

 .]26[روزانه داشته باشد  تیفعال

 با ارتباطدر  مطالعات بسیاریذکر این نکته ضرورت دارد که 

در داخل و  يهای مختلف گل راعاثرات ضدمیکروبي عصاره گونه

 شده درمطالعات انجام . درصورت گرفته استخارج از کشور 

 ضدافسردگي، ضدالتهابي، بیشتر به بررسي اثرات ایران، کشور

 در و پرداخته شده يضدسردرد، ضدمیگرني و ضدتشنجي گل راع

 آثارگرفته در خارج از کشور نیز مطالعات صورتای از پاره

علیه ویروس ایدز مدنظر قرار گرفته است  ویژهبه آنضدویروسي 

[21-22]. 

خارج از کشور  داخل و شده دربه اینکه مطالعات انجام توجه با

جمله اثرات ضدمیکروبي آن  از يآثار متعدد گیاه گل راع بر

 يط ،متمرکز بوده است (های گرم مثبتمسبر میکروارگانی ویژهبه)

 زابیماری يمنف باکتری گرم کیعنوان به بروسالحاضر مطالعه 

 نونککه تا استذکر  به زمگرفت. ال قرارو بررسي استفاده  مورد

 البروسبر  يثیر عصاره گل راعأتدر ارتباط با مشخصي  مطالعه
که مطالعه حاضر در نوع  رسدمي نظرو به صورت نگرفته است

 باشد.خود جدید 
 

 گیرینتیجه
ورا  و آلوئه يشد که عصاره گل راع اهدهمش مطالعه حاضر در

 ا توجهب مطرح باشند. یيضدبروسال باتیعنوان ترکبه دنتوانيم

 نیا ينمیا ستمیس گيکنندهتیو تقو يدانیاکسيبه اثرات آنت

در درمان معمول  یيعنوان مکمل داروتوانند بهيمها آن ،هاعصاره

 تب مالت استفاده شوند.
 

 تشکر و قدردانی
با همکاری  باشد کهمقاله حاصل از طرحي پژوهشي مي این

 پزشکي اراک وعفوني دانشگاه علوم های مرکز تحقیقات بیماری

ده ش پزشکي همدان اجرامرکز تحقیقات بروسلوز دانشگاه علوم 

 بت بهنسکمال تشکر و قدرداني را  پژوهشگران وسیلهبدین است.

ذکر است که به الزم  .دارندهر دو مرکز ابراز ميمحترم  کارکنان

 تعارض یک از نویسندگان درنتایج این مطالعه با منافع هیچ

 باشد.نمي
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