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چکیده

شود که مخزن طبیعی آن حیوانات هاي داخل سلولی از جنس بروسال ایجاد میبروسلوزیس توسط پاتوژن :زمینه و هدف

موفقیت آمیز در درمان  توانند با اطمینان و بطوردهند که گیاهان دارویی میها نشان میبررسی. باشندخانگی و وحشی می

  .هاي دارویی به کار برده شوندهاي باکتریایی بدون بروز اثرات مضر و مقاومتبیماري

 MBCو  MICسپس میزان . هاي اوکالیپتوس تهیه شدندهاي آبی، اتانولی و استونی برگدر این مطالعه عصاره :روش کار

هاي رقت در براث و انتشار چاهکی در آگار تعیین با روش S99س و بروسال آبورتو M16ها براي بروسال ملی تنسیس عصاره

CFU/ml10در مطالعه مدل حیوانی، ابتدا . شد
5

ساعت  24باکتري بروسال به صورت داخل صفاقی تزریق شد و بعد از  5

هاي ماده هاي اوکالیپتوس به صورت داخل صفاقی به موشاز عصاره) هاعصاره MBCبرابر با غلظت (سی سی 5/0مقدار 

BALB/c روز با کشت بر روي   7هاي بروسالي طحالی پس از هاي استاندارد تعداد کلونیسپس طبق پروتکل. تزریق شد

  .هینتون آگار شمارش شد-محیط مولر

و بروسال آبورتوس  M16عصاره آبی اوکالیپتوس براي بروسال ملی تنسیس  MBCو  MICنتایج نشان دادند که  :یافته ها

S99  1:1280و براي عصاره استونی ) لیترگرم بر میلیمیلی 62/21( 1:40و ) لیترگرم بر میلیمیلی 81/10( 1:80ترتیب، به 

و ) لیترگرم بر میلیمیلی 31/0( 1:2560و عصاره اتانولی ) لیترگرم بر میلیمیلی 29/1( 1:640و ) لیترگرم بر میلیمیلی 64/0(

 48رشد کرده در  M16، میانگین تعداد بروسال ملی تنسیس in vivoدر شرایط . بودند) لیترگرم بر میلیمیلی 63/0( 1:1280

10هاي آبی، اتانولی و استونی به ترتیبساعت پس از کشت سوپرناتانت طحالی براي عصاره
3

5 CFU/ml ،10
2

2FU/ml  ،

10
2

6CFU/ml  10در مقایسه با گروه کنترل
10

4 CFU/ml آزمایشات  هم چنین نتایج. بودندin vivo  براي بروسال

10هاي آبی، اتانولی و استونی به ترتیب براي عصاره S99ابورتوس 
3

3 CFU/ml ،10
2

1CFU/ml  ،10
2

3CFU/ml   در

10مقایسه با گروه کنترل 
9

9 CFU/ml 01/0( داربودند و این نتایج کاهش معنیp< (هاي آزمون بروسال را در تمام گروه

  .نشان دادند

هاي استونی و اتانولی اوکالیپتوس در هاي شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی نشان داد که عصارهنتایج بررسی: جه گیرينتی

دارند  S99و بروسال آبورتوس  M16مقایسه با عصاره آبی بیشترین فعالیت ضد میکروبی مؤثر بر روي بروسال ملی تنسیس 

  .نی مفید  باشندتوانند در درمان بروسلوز انسانی و حیواو می

اثرات ضد میکروبی ؛عصاره هاي اوکالیپتوس ؛S99بروسال آبورتوس  ؛M16بروسال ملی تنسیس  :کلیديکلمات 
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  مقدمه

هاي دارویی و توانایی امروزه به علت بروز مقاومت

هاي حاد، استفاده از ها در ایجاد عفونتباکتري

ها، ضدمیکروبی آنگیاهان به منظور بررسی اثرات 

اند اثبات کردهمطالعات متعددي . مطرح شده است

هاي که بسیاري از گیاهان توانایی باالیی علیه پاتوژن

اري از در بسی. باکتریایی و قارچی انسانی دارند

سنتی  هاي درمانکشورهاي در حال توسعه روش

طبق برآورد . متکی بر گیاهان هنوز اعتبار دارد

مردم دنیا از % 80بیش از  سازمان جهانی بهداشت

کنند و حدود یک چهارم داروهاي گیاهی استفاده می

از داروها حاوي ماده موثره مشتق از گیاهان هستند 

ا و ایاالت محصول گیاهی در اروپ 1400و حدود 

  .]1[ شوندمتحده تولید می

کالیپتوساو
1

خانواده مورد گیاهان از 
2

یکی از و  بوده 

ترین گیاهان دارویی است که از دیر باز معروف

این . دمیکروبی آن مورد توجه بوده استاثرات ض

هاست و ها و ترپنوئیدفنلبع غنی از پلیگیاه من

آن اکالیپتولترکیب اصلی برگ 
3

یا سینئول 
4

تا  70( 

نواده منبع مهمی ي این خااعضا. باشدمی) درصد 80

هاي بیولوژیکی وسیع هاي ضروري با فعالیتاز روغن

از جمله خواص آنتی اکسیدانی، ضدباکتریایی و 

گیاهان موجود در این خانواده . باشندضدقارچی می

به طور وسیعی در داروسازي، صنایع غذایی و لوازم 

هاي هاي ضروري برگروغن. اربرد دارندآرایشی ک

به طور وسیعی در سراسر جهان به  گیاه اوکالیپتوس

دهنده عالیم سرفه، عنوان ضدعفونی کننده و کاهش

ا، تب، نفخ، هتگی سینوسرفگلودرد، آنفلوانزا، گ

.]2- 6[ روندها به کار میاحتقان و سایر عفونت

غیر متحرك، بدون اسپور،  هايها باکتريبروسال

اي کوتاه  ا میلهگرم منفی به شکل کوکوباسیل ی

شناسی هاي معمول باکتري محیط رويبر . اشندب می

                                                            
1 Eucalyptus globulus
2 Myrtaceae
3 Eukalyptul
4 Cineole

وسیله سرم و ه کنند و رشدشان ببه کندي رشد می

 بوده داراي متابولیسم هوازي. گرددل میخون تسهی

. کنند کامل رشد نمی هوازي و تحت شرایط بی

ها افزایش اکسید کربن رشد آن در حضور ديمعموالً 

براي اکسید کربن  وجود ديکه  طوريه یابد ب می

 هااین باکتري. است ها ضروريسویهرشد برخی از 

 که اختصاصاً ندستهي حیوانات و انسان انگل اجبار

ترین بیش .باشدمیها در درون سلول هاجایگاه آن

انسانی، بروسال ملی تنسیس و  عوامل بروسلوز

انسانی،  بروسلوزدر  .باشندبروسال آبورتوس می

کتریمی تظاهر یک مرحله حاد با به صورتري بیما

کند که ممکن است در مدت چندین سال در می

هاي بافت شکل یک مرحله مزمن ادامه یافته و

  . متعددي را گرفتار کند

داکسی سایکلین به طور کلی  ها و ترجیحاًتتراسایکلین

فعال هستند اما با هاي بروسال در مقابل اکثر سویه

روي ین آنتی بیوتیک یک داجایی که ااین حال از آن

استاتیک است عود بیماري پس از یک پاسخ باکتریو

ثابت شده است . باشدموفقیت آمیز اولیه، شایع می

که ترکیب داکسی سایکلین همراه با ریفامپین یا 

جنتامایسین در این مورد موثر بوده و باعث کاهش 

در مدت چند روز پس . شودموارد عود بیماري می

کن است تخفیف از شروع درمان، عالیم بیماري مم

یابد اما در هر حال به لحاظ موقعیت داخل سلولی، 

براي . شوندکن نمیهولت ریشهها به سارگانیسم

از . تر باشده نتایج بهتر، درمان باید طوالنییابی بدست

ها و جنین کودکانها براي جایی که تتراسایکلینآن

باید تري  نوزادانسمی هستند، در زنان باردار و 

سولفا متوکسازول را جایگزین داکسی -متوپریم

   .]7- 8[ سایکلین نمود

براي کنترل هاي جایگزین بنابراین استفاده از درمان

- نظر می هاي ناشی از این باکتري ضروري بهعفونت

، یافتن مواد جدید با بررسی هدف از این. رسد

فعالیت ضدمیکروبی علیه بروسال بدون داشتن آثار 

  .باشدسوء می
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  کار روش

در دي  هاي تازه گیاه اوکالیپتوس گلوبولوسبرگ

شهرستان اهواز جمع آوري و  حوالی از 1389ماه 

مورد استفاده  توسط گیاه شناسان شناسایی پس از

  .قرار گرفتند

 S99و بروسال آبورتوس  M16بروسال ملی تنسیس 

ها پس باکتري. نداز دانشگاه تربیت مدرس تهیه شد

 بروسال روسال براث وهاي باز کشت بر روي محیط

بررسی نظیر هاي تاییدي آگار و انجام برخی تست

آمیزي، تست کاتاالز و مرفولوژي باکتري و رنگ

در  ره آز و مجاورت با سرم رایت مثبتاکسیداز، او

گلیسرول در دماي  %20محیط بروسال براث حاوي 

داري  هاي بعدي نگهگراد براي کاردرجه سانتی -80

مورد استفاده در  BALB/cه هاي مادموش .ندشد

  .این پژوهش از انستیتو پاستور کرج تهیه شدند

بروسال آگار،  هاي کشت مصرف شده شاملمحیط

 مولر هینتون مولر هینتون آگار و بروسال براث،

 BIO-RADاز شرکت  همگی براث بودند که

سایر مواد مورد استفاده از شرکت  .خریداري شدند

  . مرك آلمان تهیه شد

هاي هاي آبی، اتانولی و استونی برگهعصار تهیه

  اوکالیپتوس

پس از خشک شدن در  هاي گیاه اوکالیپتوسبرگ

 100مقدار . توسط آسیاب برقی پودر شدند ،سایه

هاي با حالل 1:5به نسبت گرم از پودر گیاهی را 

و استون % 95مقطر، اتانول  مورد آزمایش یعنی آب

صل به مدت هاي حامخلوط. کردیممخلوط مطلق 

 داري و هر یکدماي آزمایشگاه نگهساعت در  24

         . زده شدندهماي عت یک بار با یک میله شیشهسا

و  ايالیه 4هاي مذکور توسط گاز استریل مخلوط

هاي براي جدا کردن ناخالصی. ردیدندقیف صاف گ

در  2500با دور  ،مورد نظر هايموجود در عصاره

درجه  4دماي  یقه دردق 20دقیقه و به مدت 

هاي صاف سپس عصاره. شد سانتریفوژگراد سانتی

خارج کردن دستگاه تقطیر در خالء براي  بهشده 

هاي مورد نظر منتقل شدند که در نهایت حالل

هاي عصاره .دست آمدنده هاي غلیظی بعصاره

 45/0هاي میکروبی فیلترحاصل با استفاده از 

         5/1هاي استریل و در میکروتیوبمیکرونی 

درجه  - 80تقسیم و در دماي  لیتري استریلمیلی

  .]9- 11[ ندگراد نگهداري شدسانتی

MIC 1تعیین 
MBC2و  

  ها عصاره 

روش از ها عصاره MBCو   MICتعیینبراي 

ماکرودایلوشن
3

این منظور براي . استفاده شد 

MIC  وMBC لی و استونیتانوا هاي آبی،عصاره 

، ابتدا هاي مورد آزمایشباکتري وياوکالیپتوس بر ر

ها در از عصاره 1:2560تا  1:10،1:20، 1:5هاي رقت

سپس با . محیط مولر هینتون براث تهیه گردیدند

معادل  لیتر از سوسپانسیون میکروبیمیلی 1افزودن 

      هاي نهایی غلظتفارلند  مک 5/0 با کدورت

 . نددشتنظیم  1:5120تا  1:10میزان  بهها عصاره

 گراد دردرجه سانتی 37 انکوباتور با دماي ها درلوله

روز شبانه 5 به مدت CO2درصد  7- 10حضور 

 ها بررسیدر هر روز کدورت لوله. ندیددانکوبه گر

شده و یک ساب کالچر بر روي محیط مولر هینتون 

شده و  این بررسی سه بار تکرار. دنیز داده شآگار 

کنترل ، MICتعیین  هاي تست برايدر کنار لوله

عصاره براي  مثبت شامل باکتري در محیط فاقد

اولین . هاي تست انجام گرفتیسه کدورت لولهمقا

ها که فاقد کدروت هاي پایین عصارهلوله از غلظت

و  MICناشی از رشد باکتري بودند به عنوان غلظت 

ها که در آنها هاي پایین عصارهغلظت اولین لوله از

هاي اضافه شده از بین ار اولیه باکترياز مقد% 9/99

ها رشد از باکتري% 1/0رفته و در ساب کالچر فقط 

براي هر عصاره  MBCکرده بودند به عنوان غلظت 

  .]10- 12[ محاسبه گردید

                                                            
1 Minimum Inhibitory Concentration
2 Minimum Bactericidal Concentration
3 Micro Dilution
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ها به روش انتشار چاهکی در تعیین اثر عصاره 

در آگار، بر روي  چاهکی در روش انتشار: آگار

پس  .دتر ایجاد شممیلی 5هایی به قطر محیط چاهک

فارلند مک 5/0سوسپانسیون از کشت باکتري از 

 90در هر چاهک حدود  ،استریل توسط سواپ

. دتلقیح شعصاره هاي مختلف میکرولیتر از رقت

درجه  37دماي انکوباتور با  ها درسپس پلیت

شبانه  5به مدت  CO2 ٪7-10 در حضورسانتیگراد 

 هاباکتري عدم رشد ايه ایت هالهروز انکوبه و در نه

  .]10-12[ داندازه گیري ش

ها در مدل بررسی اثر ضد میکروبی عصاره

  :حیوانی

هاي جهت بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره

هاي ماده از موش در مدل حیوانی، اوکالیپتوس

Balb/c  8-6 سر موش  40. اي استفاده شدهفته

از هر  .تایی تقسیم شدند 5گروه  8به  Balb/cماده 

به عنوان  نیزگروه  2 تزریق و گروه 2صاره به ع

کننده نرمال سالین استریل هاي شاهد دریافتگروه

  . ]13[ بودند

ایجاد عفونت براي تهیه سوسپانسیون میکروبی جهت 

 ،بروسالساعته  48، از کشت هادر موش

10که حاوي فارلند مک 5/0سوسپانسیون 
8

 ×5/1 

به کرده و آن را  تهیه لیتر بود باکتري در هر میلی

 کردیم تادر نرمال سالین استریل رقیق  1:300نسبت 

       تعداد به ،رقت سوسپانسیون میکروبی جهت تزریق

10
5

  . ]13[ برسدلیتر باکتري در هر میلی  5×  

10تعداد  ،هر گروهدر روز اول به 
5

باکتري  5×  

در روز . به صورت داخل صفاقی تزریق شد بروسال

از   )هاعصاره MBCبرابر غلظت ( سیسی  5/0، بعد

به  اوکالیپتوسنی وهاي آبی، اتانولی و استعصاره

 2گروه و نرمال سالین به  6صورت داخل صفاقی به 

ها با موشروز،  7پس از . تزریق شد شاهد گروه

بیهوشی کشته شدند و طحال حیوانات در شرایط 

استریل خارج گردید و در فسفات بافر سالین استریل 

لیتر هموژنیزه شد سپس از میلی 5ه مقدار ب

روي محیط مولر بر  سوسپانسیون هموژنیزه طحالی

 هاي مذکورپلیت. کشت انجام گرفت هینتون آگار

دي % 7به همراه  گراددرجه سانتی 37در 

.]13[ شد اکسیدکربن گرمخانه گذاري

  آنالیز آماري

و آزمون  13ویراست  SPSSافزار ها با نرمداده

 pدر این مطالعه . تحلیل شدندآنواي یکطرفه  ريآما

   .معنی دار تلقی شد 01/0کمتر از 

  

  یافته ها

 ها به روشعصاره MBCو  MICنتایج تعیین 

  ماکرودایلوشن

عصاره  MBCو  MIC دهند کهاین نتایج نشان می

میکروگرم بر  81/10( 1:80 در رقتآبی اوکالیپتوس 

، )لیتررم بر میلیمیکروگ 62/21( 1:40و ) لیترمیلی

میکروگرم بر  31/0( 1:2560عصاره اتانولی در رقت 

و ) لیترمیکروگرم بر میلی 63/0( 1:1280و ) لیترمیلی

میکروگرم  64/0( 1:1280عصاره استونی در رقت 

) لیترمیکروگرم بر میلی 29/1( 1:640و ) لیتربر میلی

 دهند که عصاره اتانولیاین نتایج نشان می .باشدمی

اوکالیپتوس نسبت به عصاره استونی آن، فعالیت 

اما . مذکور دارد دمیکروبی بیشتري علیه باکتريض

فعالیت عصاره آبی نسبت به دو عصاره اتانولی و 

  . استونی کمتر است

  ها به روش انتشار چاهکیثر عصارهنتایج بررسی ا

هاي عدم رشد براي قطر هاله 2و1در نمودارهاي 

با توجه به  .آورده شده است S99و  M16دو سویه 

مشخص  است 16Mکه مربوط به سویه  1نمودار 

ترین هاله عدم رشد مربوط به شود که بیشمی

بوده و  اوکالیپتوس نی و اتانولیاستو هايعصاره

و  166برابر به ترتیب  1:5مقدار آن در رقت 

از این چنین هم. لیتر استگرم بر میلیمیلی 4/162

ترین هاله عدم رشد د که کمشونمودار مشخص می
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و در رقت  مربوط به عصاره استونی اوکالیپتوس

  . باشدمی) لیترگرم بر میلیمیلی 29/1( 1:640

  
  16Mقطر هاله عدم رشد سویه . 1 نمودار

  

  
S99قطر هاله عدم رشد سویه . 2 نمودار

  

چنین مقدار حداکثر و حداقل هاله عدم رشد هم

متر، میلی 13و  25برابر آبی به ترتیب براي عصاره 

متر و عصاره استونی میلی 12و  30عصاره اتانولی 

که  2با توجه به نمودار  .باشدمتر میمیلی 8و  30

شود که است مشخص می S99مربوط به سویه 

مشابه سویه  عدم رشد هايهالهترین و کمترین بیش

16M چنین مقدار حداکثر و حداقل هم. باشندمی

 22راي عصاره آبی به ترتیب برابر هاله عدم رشد ب

متر و میلی 10و  27متر، عصاره اتانولی میلی 15و 

با توجه به  .باشدمتر میمیلی 8و  27عصاره استونی 

        شود که در دست آمده مشخص می نتایج به

نسبت به  M16هاي مشخص، حساسیت سویه رقت

 S99هاي اوکالیپتوس در مقایسه با سویه انواع عصاره

  .باشدبیشتر می

  ررسی اثر عصاره ها در مدل حیوانینتایج ب

با  .نشان داده شده است 2و1یج در جداول این نتا

شود که عصاره ول مشخص میاجداین  توجه به 

اتانولی اوکالیپتوس، موثرترین عصاره در مدل 

 .باشدمی مورد مطالعه سویههر دو حیوانی علیه 

داري ه اختالف معنیدهند کنشان می آنالیز آماري

                                                        .هاي آزمون و گروه کنترل وجود داردگروه بین

 16Mنتایج بررسی اثر عصاره هاي اوکالیپتوس بر روي سویه . 1جدول

  در مدل حیوانی

باکتري هاي  انحراف معیار ±میانگین 

طحال موشهاي از بافت رشد کرده

  CFU/ml بر حسب لودهآ

  

  نوع عصاره

  آبی  100±5000*

  اتانولی  10±200*

  استونی  10±600*

10
10

  )نرمال سالین(کنترل   )1±4(

 در آزمون p<0.01 نشان دهنده اختالف معنی دار با گروه کنترل با* 

آنواي یکطرفه 

  

 S99نتایج بررسی اثر عصاره هاي اوکالیپتوس بر روي سویه . 2جدول 

  حیوانی در مدل

باکتري هاي  انحراف معیار ±میانگین 

طحال موشهاي از بافت رشد کرده

  CFU/ml بر حسب آلوده

  

  نوع عصاره

  آبی  100±3000  *

  اتانولی  10±100  *

  استونی  10±300  *

10
9

  )نرمال سالین(کنترل   )1±9(

 در آزمون p<0.01 نشان دهنده اختالف معنی دار با گروه کنترل با* 

  طرفهآنواي یک
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بحث

هاي مشترك روسلوزیس یکی از مهمترین بیماريب

خوردن بین انسان و حیوان است که از طریق 

. شودحیوانات آلوده به انسان منتقل میمحصوالت 

نماي بالینی آن غیراختصاصی بوده و تظاهرات بسیار 

تواند از یک بیماري دهد و میمتغیري را نشان می

ص بروز ف و نامشخحاد تب دار تا یک بیماري خفی

تواند از چند روز تا مدت بیماري نیز می. نماید

مبتال چندین سال به درازا کشیده و در حیوانات 

این . شودپشم  و موجب کاهش تولید شیر، گوشت

بیماري مشکل بهداشتی مهمی است که در سراسر 

افتد اما میزان بروز بروسلوز انسانی جهان اتفاق می

ی از تفاوت ت و این ناشدر سطح جهان مشخص نیس

رسانی در دهی و اطالعدر کیفیت سیستم گزارش

ساالنه بیش از نیم میلیون . کشورهاي مختلف است

 WHOکشور جهان به  100مورد جدید بروسلوز از 

شود که قسمت اعظم آن خاص گزارش می

  . ]14[ کشورهاي جهان سوم است

 ایران نیز بروسلوز انسانی در تمام نقاط کشور رد

شیوع  ها آندمیک بوده و طبق آخرین گزارش

نفر در هر  4/132بروسلوز انسانی در ایران 

دهند که  ان میباشد و گزارشات نش نفر می 100000

 ترین گروه سنی بیماران هستندکودکان یکی از مهم

]15[.  

نوع عصاره گیاه دارویی  3در این مطالعه اثرات 

روسال که زاي بیاوکالیپتوس بر روي دو سویه بیمار

شوند، بررسی جربه بیماري تب مالت در انسان میمن

 MBCو MIC، با توجه به نتایج به دست آمده. شد

هاي آبی، اتانولی و استونی اوکالیپتوس انواع عصاره

اما . باشندیکسان می S99و  M16براي هر دو سویه 

در هاله عدم رشد در پلیت دو سویه نتیجه یکسانی 

 S99سویه  نسبت به M16 نشان نداده و سویه

        هاي مختلف حساسیت بیشتري نسبت به رقت

در این مطالعه مشخص .داد نشاناز خود  هاعصاره

هاي استونی و اتانولی اوکالیپتوس شد که عصاره

نسبت به عصاره آبی آن فعالیت ضدمیکروبی 

و بروسال  M16بیشتري بر روي بروسال ملی تنسیس 

شاید به علت تفاوت بین  که دارند S99آبورتوس 

ها به درون ارگانیسم دو سویه و نفوذپذیري عصاره

  . باشد

ها هعصار MBCو  MICهاي با توجه به غلظت

هاي پایین نیز شود که حتی در غلظتمشخص می

هاي به دست آمده از اوکالیپتوس داراي عصاره

.باشندعلیه بروسال می یفعالیت ضدمیکروبی خوب

         نی نیز نشان دادند که از میان نتایج مدل حیوا

هاي مورد آزمایش، عصاره اتانولی عصاره

اوکالیپتوس موثرترین عصاره علیه هر دو سویه 

   .مورد مطالعه می باشد

در این مطالعه بر خالف آزمایشات قبلی که بیشتر بر 

هاي آبی و الکلی اوکالیپتوس متمرکز روي عصاره

بررسی هیه و تحت نیز تبودند، عصاره استونی 

آزمایشگاهی و مدل حیوانی قرار گرفت و مشخص 

شد که این عصاره داراي فعالیت ضدمیکروبی 

 این گیاه عصاره آبینسبت به  بیشتري علیه بروسال

ت آمده از این مطالعه با نتایج نتایج به دس .است

واساناسرینیقیق تح
1

 ،و همکاران انجام گرفت 

این محققین نشان دادند که  .مطابقت دارد

 بر روي طیف اثر باکتري کشی اوکالیپتوس داراي

ی، اشریشیا کل(هاي گرم منفی وسیعی از باکتري

انتروباکتر فکالیس، کلبسیال پنومونیه، پروتئوس 

مونال دوموناس آئروژینوزا، سالومیرابیلیس، س

باسیلوس (و گرم مثبت ) پاراتیفی و سالمونال تیفی

 باشدمی) ستافیلوکوکوس اورئوسسوبتیلیس و ا

]16[.   

چنین نتایج به دست آمده از این مطالعه با نتایج هم

ها نشان دادند آن. مطابقت داردمحقق  تحقیقات قبلی

بر روي بروسال ) آلیسین(که عصاره کلروفرمی سیر 

داراي  S19و بروسال آبورتوس  Rev1ملی تنسیس 

آنها  نشان نتایج تحقیق . باشداثرات ضد میکروبی می

                                                            
1 Srinivasan     
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این عصاره براي هر دو  MBCو  MICداد که میزان 

سویه مذکور یکسان است اما در هاله عدم رشد، دو 

ها هم چنین آن .ندمی دهسویه نتیجه یکسانی نشان ن

تواند بر بروسالي نشان دادند که عصاره سیر می

 اژي اثر کرده و آن را از بین ببرددرون ماکروف

]19-17[ .  

هاي آبی و الکلی هاري عصارهاثر مهمچنین 

Inاوکالیپتوس در شرایط Vitro   بر روي

دوموناس آئروژینوزا توسط ستاري و همکاران وس

         ها نشان داد که مطالعات آن. نشان داده شد

       هاي خام الکلی و آبی اوکالیپتوس به خوبی عصاره

دوموناس آئروژینوزا جلوگیري وتوانند از رشد سمی

دوموناس وو همچنین کاهش رشد سکنند 

دیده شد  بازدارندههاي غلظتزیر  آئروژینوزا در

]9[ .  

نشان دادند که اوکالیپتوس محققین دیگر چنین هم

هاي گونهراي خواص ضد قارچی خوبی علیه دا

ها در مطالعات خود آن. باشدمختلف آسپرژیلوس می

هاي متانولی، اتانولی، کلروفرمی و اثر انواع عصاره

هاي مورد نزنی اوکالیپتوس را بر روي میکروبب

ها نشان هاي آننتایج بررسی. مطالعه بررسی کردند

داد که عصاره متانولی این گیاه آثار ضدقارچی 

   .]20[ ها داردبیشتري نسبت به سایر عصاره

جاللی و همکاران اثرات ضد لیستریایی گیاه 

 نتایج حاصل از . ررسی کردنداوکالیپتوس را ب

ها نشان داد که عصاره هیدروالکلی هاي آنرسیبر

اي و انتشار اوکالیپتوس در هر دو روش رقت لوله

ی بر روي لیستریا دیسک داراي اثرات ضد باکتریای

  .]21[باشد مونوسیتوژنز می

نشان داده  در استرالیادیگري اي در مطالعه چنینهم

هاي این گیاه داراي اثر ضد قارچی بر عصارهاست که 

         .]22[دنباشوي کاندیدا آلبیکنس میر

  

  نتیجه گیري

با توجه به پیشینه این بیماري در خاورمیانه و به 

وانی و بروسلوز خصوص در ایران اعم از بروسلوز حی

           ارویی یابی به یک رژیم دانسانی ضرورت دست

در این مطالعه . شودتر احساس میخطر و موثربی

توانند به هاي اوکالیپتوس میعصارهمشخص شد که 

با  ترکیبات ضدبروسالیی مطرح باشند و عنوان

        ها در غذا انولپتیک این عصارهمطالعه اثرات ارگ

در  ها به عنوان یک محافظت کنندهتوان از آنمی

استفاده نمود و با انجام کارهاي  برابر بروسلوز

 توان به دارويتکمیلی بر روي مطالعه حاضر می

هاي خطرناك با یاهی موثر در برابر این باکتريگ

عوارض کمتر نسبت به داروهاي شیمیایی موجود در 

  .بازار دست یافت

  

  تشکر و قدردانی

بدین وسیله از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد زنجان به دلیل ارائه امکانات و تجهیزات 

ایان آزمایشگاهی جهت انجام این پژوهش در قالب پ

  .گردداري میزنامه کارشناسی ارشد سپاسگ
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Antibacterial Effects of Eucalyptus globulus Extracts on Brucella melitensis 
M16 and Brucella abortus S99 In Vitro and In Vivo
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ABSTRACT
Background & Objectives: Brucellosis is an infectious disease caused by intracellular 
pathogens of the genus Brucella that have their natural reservoir in domestic and wild 
animals. Many studies show that herbal medicines have been used safely and successfully to 
treat bacterial diseases without significant side effects and drug resistance problems.
Methods: In this study aquatic, alcoholic and acetonic extracts of Eucalyptus globulus leaves 
were prepared, then MIC and MBC of extracts for B. melitensis 16M and B. abortus S99 were 
determined by broth macrodilution and agar well diffusion methods. In animal model study, 
5×105 CFU/mL of Brucellae was injected intraperitoneally (i.p) to female BALB/c mice. 
After 24 hours, 0.5mL (equivalent MBC) of each Eucalyptus globulus extracts was injected 
(i.p) After 7 days, in spleen the colonies of brucellae were counted on Muller-Hinton agar as 
standard protocol.
Results: The MIC and MBC of Eucalyptus globulus for B. melitensis M16 and B. abortus S99
were 1:80 (10.81 mg/mL) and 1:40 (21.62 mg/mL) for aquatic extract, 1:1280 (0.64 mg/mL) 
and 1:640 (1.29 mg/mL) for acetonic extract, and 1:2560 (0.31 mg/mL) and 1:1280 (0.63
mg/mL), for ethanolic extract respectively. In culture of spleen supernatant (in vivo), after 48
hours, the average grown B. melitensis 16M colonies for aquatic, ethanolic and acetonic 
extracts were 5×103 CFU/ml, 2×102 CFU/ml and 6×102 CFU/ml, respectively in comparison 
with control group (4×1010 CFU/ml).  These results for B.abortus S99 were 3×103 CFU/ml, 
1×102 CFU/ml and 3×102 CFU/ml, respectively in comparison with control group (9×109

CFU/ml) The results showed that bacterial load was significantly decreased in all 
experimental groups (p<0.01).
Conclusion: The results of in vitro and in vivo indicate that ethanolic and acetonic extracts of 
Eucalyptus globulus have more effective antimicrobial activity on B.melitensis M16 and 
B.abortus S99 than aquatic extract. It seems that the extracts Eucalyptus globulus can be used 
in treatment of human and animal brucellosis.
Key Words: Brucella melitensis M16; Brucella abortus S99; Eucalyptus globulus Extracts; 
Antimicrobial Effect  
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