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در نشخوارکنندگان نشریه پژوهش  

1392، چهارم، شماره اولجلد              
      http://ejrr.gau.ac.ir 

  

و  گاز کروماتوگرافی به روش کخسیر و می هاي اسانسیروغن شیمیاییتعیین ترکیبات 
  بیوتیک و آنتیذرات نقره  نانو ها بامیکروبی آنمقایسه فعالیت ضد

  

  4و سمانه اربابی 3، مریم ابراهیمی2تقی قورچی، 1فرزاد قنبري*1

آموخته دکتري تخصصی دانش4استاد و 2طبیعی دانشگاه گنبدکاووس، ، دانشکده کشاورزي و منابععلوم دامیاستادیار گروه 1
دانشجوي دکتري تخصصی 3، گروه تغذیه دام و طیور دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

  غذایی دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانروه علوم و صنایع گ
  04/09/92؛ تاریخ پذیرش: 15/04/92تاریخ دریافت: 

  

  کیدهچ
 و مقایسه ،میخکسیر و  هاي اسانسیروغنموجود در شیمیایی منظور تعیین ترکیبات وهش بهاین پژ

گیاهان سیر و  .انجام گرفتهاي رایج در دامپزشکی بیوتیکو آنتی رات نقرهنانو ذ ها باآن میکروبیضدفعالیت 
با استفاده از گاز  هاي اسانسیروغنترکیب شیمیایی گیري شدند. آوري اسانسمیخک پس از جمع

بیشترین ترکیبات  درصد، 37/63و  50/25با  ترتیبسولفید و اوژنول بهدي آلیلدي کروماتوگرافی تعیین شد.
سطح  5در  نقره ذرات نانوسیر، میخک و  هاي اسانسیروغن. سیر و میخک بودند هاي اسانسیروغند در موجو

هاي کاغذي استریل تزریق هاي رایج در دامپزشکی به دیسکبیوتیکو آنتی ،)میکرولیتر 8و  4، 2، 1، 50/0(
 ،ساعت 24ار داده شدند. بعد از قر ،تون آگار کشت شده با مایع شکمبهنها بر روي محیط مولر هیدیسکشدند. 

-اختالف معنی قطر هاله عدم رشددر بین تیمارهاي آزمایشی گیري شد. اندازهریزسنج با  قطر هاله عدم رشد
هاله قطر ترتیب با به تتراسایکلین. ترکیب نئومایسین+ اکسی تتراسایکلین و اکسی )P>05/0( مشاهده شدداري 

هاله قطر  .)P>05/0( متر داراي بیشترین خاصیت ضد میکروبی بودندمیلی 02/25و  03/38عدم رشد برابر با 
داري بزرگتر صورت معنیهمیکرولیتر ب 8میخک با غلظت  یاسانسروغن و  نقره ذرات نانوعدم رشد حاصل از 

هاي تتنها در غلظ نقره ذرات نانوضدمیکروبی اثر ). P>05/0( نئومایسین بودبیوتیک آنتیهاله عدم رشد قطر از 
  ). P>05/0( میخک بیشتر بود یاسانسروغن داري از صورت معنیمیکرولیتر به 8و  50/0

  آنتی بیوتیک ،ذرات نقره نانو ،میخک ،سیر ،روغن اسانسی ،ضد میکروبیفعالیت  :کلیديهاي واژه
                                                

  farzadghanbari1976@gmail.com نویسنده مسئول:*
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  مقدمه 
. دارد وجود همزیستیارتباط ها آنهاي موجود در شکمبه میکروارگانیسم ونشخوارکنندگان بین 

در مقابل، خوراك فراهم کرده و میکروبی حیوان مواد مغذي و شرایط بهینه محیطی را براي تخمیر 
 ،این ارتباط همزیستیاما  .کنندمی سنتزرا تجزیه کرده و پروتئین میکروبی را الیاف ها میکروارگانیسم

باعث  که داشتهدنبال به آمونیاکی) را نیتروژن صورتبه( صورت متان) و پروتئین(به اتالف انرژي
. متخصصین تغذیه )1988وان نول و دیمیر، ( گرددکاهش عملکرد حیوان و آلودگی محیط زیست می

هاي مختلف دنبال تعدیل رقابت جمعیتپروتئین در شکمبه، بهو با هدف بهبود بازدهی انرژي 
در هاي خوراکی از افزودنی استفاده ،فاهدااین دستیابی به کارها جهت یکی از راه. هستندمیکروبی 

هاي تجاري هستند از جمله افزودنیها بیوتیکآنتی. )2007کالسامیگلیا و همکاران، ( باشدتغذیه دام می
 .)1988 (وان نول و دیمیر، شوندمی ايشکمبهتخمیر کاهش اتالف انرژي و پروتئین در  که موجب

بیوتیکی مقاومت آنتیایجاد و  ا در تولیدات دامیهدلیل ابقاي آنهبدر تغذیه دام  این ترکیباتمصرف 
اسیدهاي آلی،  همانند ي تجاريهاافزودنیاستفاده از  دلیل همینبه .منع شده است کنندگاندر مصرف

مورد توجه قرار  منظور تعدیل تخمیر در شکمبه،به 1هاي اسانسیروغنها و ها، پروبیوتیکباديآنتی
   ).2007 مکاران،(کالسیمیگلیا و هاند گرفته

سلطانی پور و ( اندها داشتهاي در درمان برخی بیماريدر طب سنتی، گیاهان دارویی نقش ویژه
طی باشند که می گیاه هاي ثانویه فراراز متابولیتمخلوطی  هاي اسانسیروغن. )2004همکاران، 

داراي  این ترکیبات .)2004 (سلطانی پور و همکاران، آینددست میهب به روش تقطیرگیري ارهعص
(والرو و  باشدها متفاوت میفعالیت بسته به ماده موثر موجود در آناین  .باشندضدمیکروبی می عالیتف

موجب  ،هاباکتري حساس کردن غشاها و دیواره سلولی با هاي اسانسیروغن). 2003 سالمرون،
رو از این .دنشومی یسلول لهاي داخنفوذپذیري غشاء سلول و غشاهاي بیولوژیک اندامک افزایش

لرو و او). 2008(سلیکل و کاواس،  شودسیستم آنزیمی و تنفس سلولی باکتري دچار اختالل می
 باکتري گیاه مختلف بر روي 11 هاي اسانسیروغنفعالیت ضد باکتریایی  در بررسی )2003( همکاران

ایوانز . دارداثیر را بر این باکتري ترین تگیاه آویشن بیش اسانس که گزارش کردند ،2باسیلوس سرئوس
گزارش و ) خواص ضدمیکروبی عصاره برگ، ریشه، ساقه و گل چند گیاه را بررسی 2002(ساموئل و 

                                                
1- Essential oils 
2- Bacillus cereus   
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ساریکا و . ددار 1سالمونال تیفی باکتري روياثرکشندگی  عصاره گیاه کاسیا اکالیپتوس که نمودند
 بر مایسین و دو گیاه دارویی آویشن و سیروفالو بیوتیکآنتیبین نشان دادند که  )2005( همکاران

هاي هوازي و و تعداد باکتري ،عملکرد الشه گرم و سرد غلظت کلسترول پالسما، عملکرد رشد،
   وجود ندارد. داريمعنیاختالف  هاي گوشتیجوجه در روده کوچک اشرشیاکلی
 .مورد توجه بوده است ،یعضد میکروبی وس یی با اثراتدارو گیاه عنوان یکهسیر ب ،ها پیشاز سال

بر روي سیستم قلبی عروقی و سیسـتم تاثیر  ،ضد میکروبی فعالیت به توانمیترین خواص سیر از مهم
علیـه گـروه وسـیعی از اسـانس ایـن گیـاه ). 2007 ،(جاللـی ندوشـن و همکـاران اشاره نمود ایمنی

 باشدمیها موثر ها و ویروسا، انگلههاي گرم مثبت و گرم منفی، قارچها مانند باکتريمیکروارگانیسم
تـوان بـه ارگانوسـولفور (آلئـین و آلیسـین)، سـیر مـیشیمیایی رکیبات از ت). 1996 (روتر و همکاران،

 .باشداص سیر مربوط به آلیسین میترین خومهمها اشاره کرد. ها و ویتامیناسیدهاي آلی، کربوهیدرات
  .)2008سلطانی و همکاران، آلیل سولفید اشاره کرد (به دي توانهاي حاصل از آلیسین میاز متابولیت

، 4منوسـایتوژنز، لیستریا 3انتریکا سالمونال، 2اشرشیاکلیهاي علیه باکتريمیخک  گیاه روغن اسانسی
و  8، کارنوباکتریوم پیسـیکوال7، بروکوتریگس ترموسفاکتا6، سراتیا لیگوفاسینس5سودوموناس فلورسنس
 گـرم منفـیهـاي بیمـاریزاي باکتريعصاره اتانولی میخک علیه موثر است.  9سالکتوباسیلوس کورانتو

  .)2200، (فرد من و همکارانموثر است   11پرروتالترمدیاو  10گینگیروالیس پروپیروموناس
) بیان 2007و همکاران ( پال). 2005(اسکات،  دنخاصیت ضدباکتریایی باالیی دار نقرهذرات نانو 

 هاآن . در پژوهشآن بستگی دارد هندسی شکلبه نقرهذرات نانو دمیکروبی میزان اثرات ض که داشتند
این  .کردجلوگیري  اشرشیاکلیاز رشد طورکامل همیکروگرم ب 1 مثلثی شکل در غلظت نقره ذرات نانو

 ه،کاهش داد را اشرشیاکلیهاي میکروگرم تعداد کلنی 50/12کروي در غلظت است که شکل در حالی
                                                
1- Salmonella typhi  
2- E.coli  
3- Salmonella enterica   
4- Listeria monocytogenes  
5- Pseudomonas flaorescens   
6- Serratia liguefaciens   
7- Brochothrix thermosphacta    
8- Carnobacterium pisicola  
9- Lactobacillus currantus   
10- Prophyromonas gingivallis  
11- Prerotella termedia  
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اي میله نقرهذرات نانو . شد اشرشیاکلیطور کامل مانع از رشد همیکروگرم ب 100و  50هاي و در غلظت
 100در غلظت که طوريهب .داراي عملکرد خوبی نبودند نیترات نقره نسبت به دو شکل قبل شکل و

گیري حداقل غلظت ) با اندازه2005. چو و همکاران (گزارش شدچندین کلنی نیز رشد میکروگرم 
هاي ذرات پالتین بر روي باکترينانو و  نقرهذرات  نانوبه مقایسه اثر ضدمیکروبی  1کشندگی

طور هب نقرهذرات  نانو نشان داد کهها آننتایج تحقیق  پرداختند. 2اورئوس استافیلوکوکوسو  اشرشیاکلی
مورد هاي ذرات پالتین بر روي باکترينانو اما  .گرم مثبت و منفی شد يکامل مانع از رشد باکتر

سیر و  هاي اسانسیروغنتعیین ترکیبات شیمیایی هدف از انجام این پژوهش  آزمایش اثري نداشتند.
- هاي نئومایسین و اکسیبیوتیکنقره و آنتی ذرات با نانو هاآنو مقایسه فعالیت ضدمیکروبی  ،میخک

  تتراسایکلین بود. 
  

  هامواد و روش
و تـا زمـان  ،گیـريستفاده از دستگاه کلونجر اسـانسبا ا ،آوريجمع پس از میخکو  سیرگیاهان  

از شرکت  نقرهذرات نانو . ندگراد نگهداري شددرجه سانتی 4اي تیره در دماي مصرف در ظروف شیشه
با تعیین میزان پودر مصرفی و حجم پس از تهیه، هاي مورد نظر بیوتیکنانو نصب پارس تهیه شد. آنتی

  بیوتیکی آماده گردید. اي آنتیمحلول ذخیرهو  هیق شدرقمایع رقیق کننده مورد نیاز، 
تعیین  3کروماتوگرافی زدستگاه گامیخک و سیر با استفاده از  هاي اسانسیروغن ترکیب شیمیایی

(فاز متحرك): گاز  از: گاز حامل ندمشخصات دستگاه مورد استفاده در این تحقیق عبارت بود. شد
لیتر در دقیقه و میلی 30سوخت: گاز هیدروژن با جریان  ؛دقیقهمیلی لیتر در  25نیتروژن با جریان 

و طول  DB-WAXمیلی لیتر در دقیقه؛ ستون(فاز ثابت): ستون مویینه با نام  300جریان هوا با سرعت 
 220میکرومتر؛ برنامه دمایی: ایزوترمال با دماي  20/0میلی متر و ضخامت  32/0متر، قطر داخلی  50

گراد؛ دماي تزریق درجه سانتی 280و دماي دتکتور:  FIDر طول آنالیز؛ دتکتور: گراد ددرجه سانتی
 دقیقه؛ و روش آنالیز: نرمال کردن پیک کروماتوگرام. 30گراد؛ زمان نگهداري: سانتیدرجه  220نمونه: 

 دار ریختهدربقطره در یک لوله آزمایش  15ابتدا  صورت بود کهروش انجام گاز کروماتوگرافی بدین

                                                
1- Minimum Inhibitory Concentration  
2- Staphiluccus aureus  
3- Gas-Chromatography (Varian, CP-3800) 
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مترمکعب پتاس سانتی 2هگزان با درجه کروماتوگرافی گازي و  - nمتر مکعب سانتی 7 سپس .شد
-بهمدت چند ثانیه به این مخلوط .موالر با درجه کروماتوگرافی گازي به آن اضافه گردید 2متانولی 

ل بن گراد در داخدرجه سانتی 55 ± 5 دقیقه در دماي 30تا  15مدت بهسپس  .شدت تکان داده شد
مترمکعب از فاز رویی برداشته و از روي صافی حاوي سانتی 3 ،ماري قرار گرفت. بعد از این مدت
میکرولیتر به دستگاه تزریق گردید  4مقدار بهاز نمونه صاف شده  .سولفات سدیم خشک عبور داده شد

ستون شده و  پس از تزریق، توسط فاز متحرك وارد هاي اسانسیروغن). 2004 (زامورا و هیدالگو،
بین گاز و فاز ثابت پخش شده که ممکن است حل یا جذب گردد. با توجه به  سپس در اثر حرارت،

شود. با در تر باشد، نمونه دیرتر خارج میقطبی بودن ستون مورد استفاده، هر چه ماده مورد نظر قطبی
براي خارج کردن جسم  نظر گرفتن زمان الزم براي خارج کردن جسم از ستون و حجم گاز مورد نیاز

  ). 2004 (زامورا و هیدالگو، گردیدوسیله دتکتورها ارزشیابی و مشخص از ستون، نمونه به
ساله) توده نژاد قوچ بالغ (یکراس  3از  ،مورد نیاز براي تعیین فعالیت ضدمیکروبی مایع شکمبه

دانشگاه علوم کشاورزي و علوم دامی  گذاري شده در ایستگاه تحقیقات دامپروري دانشکدهزل فیستوال
هاي استریلی که یک گرفته شد. جمع آوري مایع شکمبه با استفاده از شیلنگ منابع طبیعی گرگان

گرفت. متري بسته شده بود، انجام میمیلی 60ها سرنگ اي و یک انتهاي آنها صافی پارچهاتنهاي آن
ریخته شده و به آزمایشگاه مایع صاف شده شکمبه بالفاصله در ظروف سربسته کوچک استریل 

به  هاي تیماريعنوان گروهبههاي معین در حجم مورد بررسیترکیبات  .شدمیکروبیولوژي منتقل 
در مرحله بعدي، رقت یک دوم لوله شماره یک  .ندمتري استریل تزریق شدمیلی 6هاي کاغذي دیسک

سوسپانسون تهیه شده  زا .سه شدحاوي مایع شکمبه با آن مقای يدورت لولهک انتخاب و 1مک فارلند
دقیقه  5در مدت  وکشت داده شد  2روش سطحی بر روي محیط کشت مولر هینتون آگاربه

دیش ها با دیواره پتريدیسک. فاصله گرفتگذاري توسط پنس استریل و در کنار شعله انجام دیسک
 37ساعت در  24مدت ها بهدیشتريپ. متر تعیین شدمیلی 25متر و از یکدیگر حداقل میلی 5حداقل 

ریزسنج پس از سپري شدن زمان الزم قطر هاله عدم رشد با  .گراد نگهداري شدنددرجه سانتی
جمعیت همچنین با کشت سطحی سوسپانسون تهیه شده بر روي محیط کشت،  .گیري شداندازه

   مشخص گردید. نیز مایع شکمبههوازي اختیاري هاي بیمیکروارگانیسم
                                                
1- McFarland 
2- Mueller hinton agar 
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وسیله نرم افـزار هو ب تکرار) 3تیمار و  18( تصادفی طرح کامالً از دست آمده با استفادههبهاي داده
و  LSDها نیز با اسـتفاده از آزمـون تجزیه و تحلیل شدند. مقایسه میانگین )2003( SAS) 1/9(آماري 

   .درصد انجام گرفت 5در سطح احتمال 
  

  و بحثنتایج 
شناسایی شده درصد ترکیبات شیمیایی : سیر و میخک هاي اسانسیروغن شیمیایی ترکیبات

در  موجوددر بین ترکیبات  .اندنشان داده شده 1سیر و میخک در جدول  هاي اسانسیروغنموجود در 
متیل و  تیوپروپانول و متیل ،)درصد 50/25ترین مقدار (بیش سولفیددي آلیلسیر، دي روغن اسانسی

سولفید آلیل ديديرا به خود اختصاص دادند.  )درصد 20/0(ترین مقدار کم سولفیدپروپیل دي
؛ 1996 باشد (روتر و همکاران،هاي بیولوژیکی و ضدمیکروبی سیر میموثرترین ترکیب در فعالیت

این ترکیب یک فرآورده ). 2005 ؛ باسکیت و همکاران،2001 ؛ رز و همکاران،2000 اوگارا و همکارن،
اساگام و (مانی و آیده که در اثر فعالیت آنزیم آلیسیناز به وجود میحاصل از تغییر شکل آلیسین بود

درصد ترکیبات موجود در روغن اسانسی  37/63، ١در پژوهش حاضر، اوژنول. )2005همکاران، 
متوکسی فنل) داراي فعالیت ضدباکتریایی  2-آلیل 4اوژنول ( میخک را به خود اختصاص داده است.

فعالیت ). 2007باشد (کالسامیگلیا و همکاران، گرم مثبت و گرم منفی می هاياي علیه باکتريگسترده
سطوح باالي این ترکیب گیاه میخک وابسته به  یاسانسروغن بیولوژیکی و خاصیت ضدباکتریایی قوي 

ها شده و با فسفولیپیدهاي دیواره سلولی این ترکیب فنولیکی باعث دناتوره شدن پروتئین .باشدمی
  ).2007 (ونکیانگ و همکاران، شودباعث تغییر نفوذپذیري دیواره سلولی می و دادهواکنش 

پس از کشت سوسپانسیون تهیه شده از مایع شکمبه (با کدورت یـک دوم لولـه فعالیت ضدمیکروبی: 
لیتـر ایـن مک فارلند) بر روي محیط کشت مولر هینتون آگـار، مشـخص شـد کـه هـر میلـی 1شماره 

هـاي باشد. تاثیر تیمارهاي آزمایشـی بـر جمعیـت میکروارگانیسـمونی میکل 810سوسپانسیون حاوي 
گزارش شده است. اختالف قطر هاله عدم رشد در تیمارهاي آزمایشی  2هوازي اختیاري در جدول بی

) بـا قطـر هالـه عـدم 1تتراسایکلین (شکل). ترکیب نئومایسین + اکسیP>05/0دار بود (مختلف معنی
هاله عدم رشد  ). قطرP>05/0متر داراي بیشترین خاصیت ضدمیکروبی بود (یلیم 03/38رشد برابر با 

                                                
1-Eugenol  
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تر از هاله عـدم ) بزرگ2میکرولیتر (شکل 8میخک با غلظت  روغن اسانسیو  نانو ذرات نقرهحاصل از 
 8و  50/0هاي تنها در غلظت نانو ذرات نقرهکشی چنین اثر میکروبهم .)P>05/0رشد نئومایسین بود (

و  2، 1هاي و در غلظت ،)P>05/0میخک بیشتر بود ( روغن اسانسیداري از صورت معنییتر بهمیکرول
هاله عدم رشد در تیمارهاي حاوي . )<05/0Pها مشاهده نشد (داري بین آنمیکرولیتر اختالف معنی 4

اثـر  کـهطـوريبـه .)P>05/0داري کمتـر بـود (طور معنیسیر نسبت به سایر تیمارها به روغن اسانسی
میخـک و  روغن اسانسـیمیکرولیتر با اثر ضد میکروبی  8سیر در غلظت  روغن اسانسیضدمیکروبی 

 روغن اسانسـیتر کشی کمکننده قدرت میکروبمیکرولیتر برابر بود. این امر بیان 1در غلظت  نانو نقره
اثـرات ضـدباکتریایی، باشد. در مورد اثرات سیر، مطالعاتی در زمینـه سیر نسبت به ترکیبات نامبرده می

ضدپروتوزوآیی و ضدویروسی این گیاه انجام شده است. در بیشتر موارد نیز اثـرات قابـل  ،ضدقارچی
  ).2001 ،توجهی از فعالیت ضدمیکروبی سیر مشاهده شده است (هریس و همکاران

  
  سیر و میخک هاي اسانسیروغنشناسایی شده در شیمیایی درصد ترکیبات  -1 جدول

  (درصد) مقدار  ترکیبات میخک  (درصد) مقدار  یرترکیبات س
  37/63  اوژنول  40/2  متیل سولفیددي
  94/15  بتا کاریوفیلن  40/0  تیوسیکلوپنتاندي

  10/0  چاویکول  20/2  آلیل سولفیددي
  44/0  فارنسول  20/0  متیل تیوپروپانول

  14/13  اوژیل استات  30/11  (سیس یا ترانس) سولفیدمتیل آلیل دي
  01/1  کاریوفیلن اکساید  20/0  سولفیدديروپیل متیل پ
  80/0  اسپاتونلول  70/2  سولفیدتريمتیل دي
  62/2  هونن  50/25  سولفیدديآلیل دي

      40/17  سولفیدتريمتیل آلیل 
      20/18  سولفیدتريآلیل دي
      50/0  سولفیدتتراآلیل دي
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مورد بررسی  را هاي گوناگونف بر میکروباثرات ضدمیکروبی گیاهان مختل) 1999(آروا و کائور 
-تیفـی سـالمونالبـاکتري بـر تنهـا هاي سیر و میخک کشی اسانساثرات باکتري در نتایج، دادند.قرار 

چندین ساز و کار براي تشریح فعالیت ضدمیکروبی سـیر پیشـنهاد شـده اسـت. . شدمشاهده  1موریوم
باشند (فیلـد جمله ساز و کارهاي پیشنهادي می ها ازو پروتئین سلول RNA، DNAجلوگیري از سنتز 

اي از خواص ضـدمیکروبی سـیر مربـوط بـه بیان شده است که بخش عمده). 1988 برگ و همکاران،
هاي ضدمیکروبی خود را از طریـق باشد. این ترکیبات فعالیتهاي حاصل از آن میآلیسین و متابولیت

 زیسـت سـنتزکنند. مهار این آنزیم موجب مهار ایفا می سنتتاز -مهار اختصاصی آنزیم استیل کوآنزیم آ
یکـی از شـود. لیپید و اسیدهاي چرب شده و در نهایت باعث اختالل در قابلیـت زیسـتی سـلول مـی

خصوصیات مهم ترکیبات ارگانوسولفور سیر، قابلیت نفوذپذیري و عبور از طریق فسفولیپیدهاي غشاء 
کردند در بین ترکیبات موجود در عصاره آبی سـیر، ترکیـب  ) بیان2006کیمباریس و همکاران ( است.

باشـد. هـاي بیولـوژیکی و ضـدمیکروبی سـیر مـیآلیل تیوسولفینات موثرترین ترکیـب در فعالیـتدي
سـیر بـا  روغـن اسانسـیسولفوري که فعالیت ضدمیکروبی ترکیبات آلیلاند مطالعات زیادي نشان داده

؛ رز و 2000 ؛ اوگـارا و همکـارن،1996 یابد (روتر و همکاران،اضافه شدن هر اتم گوگرد افزایش می
تـرین سـولفید بـیشدي آلیلدر پژوهش حاضر نیز دي). 2005 ؛ باسکیت و همکاران،2001 همکاران،

روغـن  ،طبق نتـایج ایـن تحقیـقتشکیل داده است. سیر  روغن اسانسیدر بخش ترکیبات گوگردي را 
 روغـن اسانسـیکشی قابل قبول ولـی کمتـر از ، داراي اثر میکروبکار رفتههسیر در دزهاي ب اسانسی

هـاي میخـک نیـز داراي فعالیـت ضـدباکتریایی، ضـدقارچی و ویژگـی روغـن اسانسـیمیخک بـود. 
سطوح باالي این  باشد.میخک اوژنول می روغن اسانسیموجود در  باشد. ترکیب موثراکسیدان میآنتی

شـود. فعالیت بیولوژیکی و خاصیت ضدباکتریایی قوي آن مـیمیخک باعث  روغن اسانسیترکیب در 
ها شده و بـا فسـفولیپیدهاي دیـواره سـلولی واکـنش این ترکیب فنولیکی باعث دناتوره شدن پروتئین

). در 2007 شود (ونکیانگ و همکاران،پذیري دیواره سلولی مینفوذ در تغییررو موجب از این .ددهمی
روغـن میکرولیتـر  4000) انجام گرفت، اضافه کردن 2006ن و همکاران (وسیله ماتاهیک بررسی که ب

) مشـاهده 2003. والـرو و همکـاران (شد 2فالوس آسپرژیلوسرشد میخک باعث ممانعت از  اسانسی

                                                
1- Salmonella typhimurium  
2- Aspergillus flavus  
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 چـار و همکـارانبـند. از طرفی وشمی سرئوس باسیلوساسانس میخک باعث کاهش رشد  که کردند
مـاده مـوثره میخـک، داراي  ژنـول،اوِاز جملـه که ترکیبات فنولیک اي نشان دادند ) طی مطالعه2007(

هـاي هیدروکسـیلی در سـاختار فنلـی علـت حضـور گـروهبـه این اثر .دنباشمیفعالیت ضد میکروبی 
اي از فعالیت ضد میکروبی علیـه انـواع بـاکتري آنهاست. ترکیبات با ساختار فنلی داراي طیف گسترده

 ؛ کـیم و همکـاران،2001 ؛ المبرت و همکـاران،2000 (دورمان و دینز، گرم مثبت و گرم منفی هستند
 تولیـدنشان دادند که تیمول و کارواکرول و اوژنول باعث کاهش  )1998( ). هیالندر و همکاران1995

شوند. از طرفـی می اشرشیا کلیو از هم پاشیدن غشا سیتوپالسمی  درون سلولی آدنوزین تري فسفات
گـرم در میلی 3000و اوژنول در غلظت باالتر از  ،گرم در لیترمیلی 300باالتر از کارواکرول در غلظت 

هاي زیاد نتایج پژوهش اخیر مبین تأثیر منفی غلظت ،رواز این .شوندشکمبه می pH لیتر باعث افزایش
میخـک در دزهـاي بهینـه کـه از اسـانس باشد. هنگـامیاي میترکیبات فنولیک بر روند تخمیر شکمبه

 این مـاده از طرفی .کارآیی استفاده از انرژي و پروتئین در شکمبه بهبود خواهد یافت ،شودستفاده میا
میخک  روغن اسانسی، اثر ضدمیکروبی در پژوهش حاضرباشد. طور موثر داراي اثر ضدمیکروبی میهب

از طرفی ایـن دز طبـق  .بیوتیک نئومایسن بودآنتیداري بیشتر از طور معنیهمیکروگرم در لیتر ب 8با دز 
رو از ایـن .کمتر از حدي است که فرآیند تخمیر را کاهش دهـد) 1998( تحقیقات هیالندر و همکاران

  بیوتیک نئومایسین استفاده کرد. آنتی براي عنوان جایگزین مناسببه راآن توانمی
کننده استفاده عامل ضدباکتریایی و ضدعفونی  عنوان یکنقره بهاز فلز  ،هاي گذشتهدر زمان

رسد که نظر میباشد. بههاي بدن سمی نمیهاي کم براي سلول. نقره در غلظتشده استمی
. نقره و احیا توسط یون نقره دلیل خاصیت ضد باکتریایی آن باشد فلز وسیلهاکسیداسیون کاتالیکی به

یک نوع ویروس و یر روند تکث توقفباعث نقره  ذرات استفاده از نانو که شدمشاهده پژوهش یک در 
). اثر 2007 د (پال و همکاران،وشمیسیستم ایمنی بدن توسط آن ایجاد اختالل در جلوگیري از 

شده است  گزارش هاي گرم منفی نیزباکتريبر  )ماده معدنی بر پایه نانو( 3ضدباکتریایی ذرات نانوسید
 DNAهمانندسازي در نایی نقره باعث از دست دادن تواذرات نانو . )2002(بریگر و همکاران، 

هاي ضروري هاي سلولی و آنزیمد. همچنین بیان زیر واحدهاي ریبوزومی همانند سایر پروتئیننشومی
شوند. در یک فرضیه عنوان شده است که نقره بر فعال مییرغ نیز آدنوزین تري فسفات براي تولید

                                                
1- Nanocid 
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 سنتاز) آدنوزین تري فسفاتکترون و به غشاي داخلی میتوکندري (حاملین ال متصلهاي عملکرد آنزیم
 حاصل از پژوهش حاکی از). نتایج 2007 کند (پال و همکاران،ها را غیرفعال میو آن گذاشتهتاثیر 

اما در مورد استفاده از این ترکیب نیاز به تحقیقات  بود.نانو ذرات نقره باالي  فعالیت ضدمیکروبی
   بیشتري است.

  

 
  

   هاد مربوط به آنتی بیوتیکهاله عدم رش -1شکل 
 
 

 
  

  نانو نقرهو  هاي اسانسیروغنهاله عدم رشد مربوط به  -2شکل 
  

 + نئومایسینتتراسایکلین

 نئومایسین

 تتراسایکلین

 نانو نقره

 سیر
 میخک
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سیر،  روغن اسانسی ،نقره ذرات نانوهاي مختلف هاي عدم رشد مربوط به غلظتمقایسه میانگین قطر هاله -2جدول 
   .هاي رایجبیوتیکمیخک و آنتی روغن اسانسی

  متر)(میلی قطر هاله عدم رشد  )در لیتر (میکروگرم میزان ماده موثره  دهترکیب مورد استفا

  تتراسایکلینئومایسین + اکسین
 25/6میکروگرم اکسی تتراسایکلین+  37/4

 میکروگرم نئومایسین
38/03 ±0/063a 

  b 008/0±02/25  3  اکسی تتراسایکلین
  c002/0±09/16  8  نقره ذرات نانو

 d 0/063±15/78 8  میخک
 de 0/030±14/79 4  نقرهذرات انو ن

 0/053e±13/98 4  میخک
 e 0/030±13/72 50  نئومایسین
 0/014f ±11/66 2  نانو نقره
 f 0/028±11/46 2  میخک
 g 00/032±9/00 8  سیر

 0/020g±8/96 1  نقره ذرات نانو
 0/019g±8/83 1  میخک

 0/003gh±8/03  50/0  نقره ذرات نانو
 0/030i±6/96 50/0  میخک
 i 0/028±6/82 4  سیر
 ij 0/015±6/46 2  سیر
 jk 0/019±5/63 1  سیر
 k  0/025±5/30 50/0  سیر

  .)P>05/0دار دارند (اعدادي که در ستون حروف مشابه ندارند، از لحاظ آماري اختالف معنی
  

  تشکر و قدر دانی
دلیل هب ،رگانگ مدیریت محترم شرکت گیاه اسانس ،جناب آقاي دکتر سلیمانی وسیله ازینبد

   گردد.سپاسگزاري میسیر و میخک  هاي اسانسیروغندر تهیه  ایشان صمیمانه همکاري
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Abstract 
This experiment was conducted to determine the chemical compositions of the 

garlic and clove essential oils and compare their antimicrobial activity with 
nanosilver and current antibiotics used in veterinary medicine. The garlic and clove 
plants were processed for oil extraction. Chemical composition of essential oils 
was determined using gas chromatography. Diallyl disulfide and eugenol had the 
greatest contribution in the essential oil of garlic and clove, respectively (25.50 and 
63.37%). Garlic and clove essential oils and nanosilver in 5 levels (0.5, 1, 2, 4 and 
8 microliter) and commom antibiotics in veterinary medicine were infused into 
sterile 6 milimeter filter paper discs. The discs were put on muller hinton agar that 
cultured with rumen fluid. After 24 hours, inhibition zone diameter were measured 
with caliper. Differences between inhibition zone diameter of treatments were 
significant (P<0.05). Neomycin and tetracycline combination and oxy tetracycline 
had the highest antibacterial activity with inhibition zone diameter of 38.033 and 
25.020 millimeter respectively. Inhibition zone diameter of nanosilver and clove 
essential oil was significantly higher than neomycin (P<0.05). Antibacterial effect 
of nanosilver versus clove essential oil was only higher in level of 0.5 and 8 
(P<0.05).  
 
Keywords: Antimicrobial activity, Essential oil, garlic, Clove, Nano sillver, 
Antibiotic 
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