
 مقاله پژوهشی

 
 یاسر نوظهور: مسئولة نویسند* 
 یرانا یز،تبر ی،دانشگاه آزاد اسالم نشانی:   
  دورنگار:   79149194190 تلفن:   
 Yasar_nozohour@yahoo.com رایانه:   
 ORCID :2466-8314-0001-0000شناسه    

 
 151-151، ص 1990، خرداد و تیر 5، شمارة 51مجلة علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دورة 

 journal@medsab.ac.irرایانامه:  http://jsums.medsab.ac.irآدرس سایت: 
   1171-0490شاپای چاپی: 

ادرار  هایهای جداشده از نمونهعصارة الکلی برگ کاج بر باکتری یتأثیر خاصیت ضد باکتریای
 تناسلی -افراد مبتال به عفونت ادراری

 4فرامرزیپیام ،  3جعفر رحمانی کهنموئی ،2فردمحمدحسن رسولی، *1 یاسر نوظهور

 

 ای دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایراندانشجوی دکترای حرفه. 1
 کارشناس گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران. 5
 اسالمی،تبریز، ایران.استادیار گروه علوم درمانگاهی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد 9
 .دانشجوی دکتری تخصصی، اهواز، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران4

 
 

 

 مقدمه
ــوان به ،های ادراریعفونت ــان نـ ــاد آن در زنـ در  ،ویژه نوع حـ
 مــوارد پــا از بــــهبودی، عــود شـایـ بـوده    درصد 97-47
منبـــــــ عفونـــت در اغلـــ     . شودو عفونت مشاهده می است

کـــه در برخــــی شرایـــــط از  استمــــوارد فلــــــور روده     
بــودن عوامـل مسـتعدکننـده، تعـداد ایــــن نملــه فراهــــــ    

 بــروز عفونـت ادراری غیـــرعادی  افزایش هــــا مونــ    باکتری
ها در نوامـ مختلــف ترین عفونتعفونت ادراری از شایـشود. می
   است. بسیاری از کشــورها بودهاز مشکالت بهداشتی و 

هـــای تنفسـی پا از عفونت ،های ادراریعفونت ،در آمریکا
طول  دارد کهمــردان در بســیاری از زنــان و در م ام دوم اـرار   

ــونـد زنـدگی خود بـه آن مبتال می   ــتافیلوکوکوس [. 1] شـ اسـ
 ،هـای چرکـی، توکـسینوز، نـوشعفونـت باعث وساورئـــــــ   

 ها:کلیدواژه
 اره.عص، برگ کاج، ضد باکتریایی

 

   52/6/66  تاریخ دریافت:

 03/30/66تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 

د. شودومــین عامـل عفونـت شناخته می  وهای باکتریایی ترین عفونتیکی از شایـ فونت دستگاه ادراریع مقدمه
ــی   خصـوص باکتری به ،هاعفونت در اغل  موارد باکتریعامل این  ــیاکلــ ــد اشـرشـــ ، استافیلوکوکوس های ماننــ

ــام گروه سـاپروفیتیکوس، کلبسـیال، پروتسوس و انتروباکتر اسـت    ــه در تمــ های سنی و در هر دو ننا دیده کــ
. یی و اثربخشی بـاالسـتبیوتیك مناس  با کارااســاس درمــان مناس  در عفونتهای ادراری انتخاآ آنتی   .شودمی

 نـدی تبـدیل شـده اسـت. یهـای پـاتوژن بـه مـشکلبیوتیکی در میان بـاکتریم اومـت آنتی ةمــسسل  ،امــروزه 
 ه است.گرفتانجام  ر باکتری اشریشیاکلیب برگ کاجالکلی  ةاثر ضدباکتری عصار ارزیابیحاضر با هدف  ةمطالع

ــارة روش بررسییی ــیاکلی و   در این مطالة تجربی، عصـ ــریشـ ــد. همننین، باکتری اشـ الکلی برگ کاج تهیه شـ
 ایلوله رات اسـتافیلوکوکوس آرئوس از نمونة بیماران ندا، سـپا فعالیت ضـد باکتریایی عصارة برگ کاج با روش   

 ..شد استفاده نداگانه طوربه (MBCکشی )باکتری حداال غلظت ( وMICرشد ) از غلظت ممانعت حداال تعیین در
های اشیریشیاکلی و باکتری مهار رشد که میزان کرد مشخص ه   MBCو  MICهایآزمایش از حاصـل  نتایج نتایج

 در عصاره میزان افزایش با و دارد مست ی  رابطة هارات در میزان عصارة مونود با با عصارهاسـتافیلوکوکوس ارئوس  

هر  مورد عصارة در MBC دهندةنشان که راتی در و شودکاسته می از کشـت  بعد باکتری هایکلنی تعداد از رات هر
 .نکرد رشد اصالً هیچ یك بود، هاندایه از یك

دهد که عصــارة برگ کاج دارای خاصــیت ضــدباکتریایی اســت و نتایج این مطالعه نشــان می گیریبحث و نتیجه
 .ستاستفاده اباکتریایی اابلهای منبـ ارزان و دردسترس و نایگزین داروهای شیمیایی برای درمان برخی عفونت
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ــتسومیلیتیا وانــــدوکاردیتیا در انــسان    اســ  و مــژه گــل 
ــی  ــــ ــود مــ ــــ اســتافیلوکوکوس اورئوس با آزادســازی  .شــــ

ــین ــمومیت غذایی و انتروتوکس ــا به غذا مس ــازی  هـــ با آزادس
ــا به بسـتر خون سندرم شوك توکسیك ایجاد  ژنسـوپرآنتی  هــ

 [.5] کنـدمـی
باکتری گرم منفی اسـت کـه معموالً  (E. coli) اشرشیاکلی

شود. حیوانات خــــونگرم یافت می ةتر رودهای پاییناسمتدر 
ــت   E. coli های ویروالنتسوش ـــ ــتروانتریتیا، عفونـ ـــ گاسـ

نادرتر،  موارد . درکندمی ایجاد مننژیـــت  مجــــاری ادراری و  
ــوش ــسول اس ــندرم بتال بههای بدخی  مس ــك س  -همولیتیـــ

ــك ــاآ،فص اورمیـ  و یسمپریتونیت، ورم پستان، سپتی اق التهـ
ــت ] منفی گرم ةالریذات ــترد به[. 9اس ــیار گس  ةرغ  توانایی بس
ـ   بیوتیـك آنتی ــای ترین عفونت هـا، همننـان عفونـت ادراری شـ

مانده اســت و پا از عفونت  باکتریایی در نمعیت انســانی باای
تری باک ،. از طرفیرا دارداهمیت  ةدستگاه تنفسی، باالترین درن

E.coli  ــایـ و آنتروبـاکتریا  ةاز خـانواد های ترین عامل عفونتشـ
   [.1است ] دستگاه ادراری

های گذشته تا کنون یکی از این گیاهان دارویی که از زمان
های مختلف داشـــته نتایج اثربخش درمانی در م ابله با بیماری

ــت، میوة درخـت کـاج تهران )   ( و زیرگونة Pinuseldericaاسـ
ــه تیرة کــاج  Pinusنـنـا )   ــت. این ننا متعل  ب ( اســ

(Pinaceae ( و راسـته )Pinal اسـت که برخی گیاه ) شناسان آن
ــت ل میرا گونه ــند و عده ای مس ــناس ای دیگر آن را یکی از ش
ــکل ــیا یا واریتهشـ ای از کاج حل  های نغرافیایی کاج بروسـ
اند. این گونة بومی دشــت الدار در نمهوری آذربایجان دانســته

ــت. تـاریو ورود احتمالی این درخت به ایر   977ان بیش از اسـ
شود، در حالی که سـال پیش و در عهد صفویه تخمین زده می 

ــیــان   برخی دیگر اــدمـت آن را در ایران بــه زمــان هخــامنشـ
ــکل تخ   می ــانـد. میوة مخروطی کـاج تهران به شـ مرغی رسـ

-1واژگون، نامت ارن و گاه در اسمت نوك کمی خمیده است. 
ــانتی 1 ــانتی 4-9متر طول و س  9تا  5معموالً  متر پهنا دارد.س

عدد با ه  روی پایکی کوتاه، به حالت راست، اف ی و گاه آویزان 
های مختلف [. در متون طبی کهن ایران از اســمت4اراردارد ]

های کهنه خصوص صمغ آن، برای درمان زخ انواع ردة کاج، به
شده است. همننین، در ط  سنتی ژاپن از مخروط استفاده می

ــرطـا    عنوان مادة محرك ن معده و نیز بهکـاج برای درمـان سـ
سـیسـت  ایمنی در افراد مبتال به لوسـمی ونیز مادة ضد تومور    

ــتفـاده می  ــت. عالوهاسـ ــده اسـ بر این، مخروط کاج برخی شـ
ــالگونه ــیاری در درمان بیماریهای کاج برای س هایی های بس

های دیگر در ط  سنتی نظیر آسـ ، برونشیت، سرفه و بیماری 

[. مخروط درخت کاج دارای 1شــده اســت ]یچین اســتفاده م
ــت، نظیر پلی   ــاکـاریـدها، تانن  انواع ترکیبـات فعـال اسـ ها، سـ

هــا و انواع مختلفی ار ترکیبــات فنلی و ترپنوییــدی. لیگنین
ها، بیوتیكهای میکروبی به آنتیعلـت بروز م ـاومت  امروزه، بـه 

ــتفـاده از گیاهان و ترکیبات آن نایگزین آنتی  های بیوتیكاسـ
 [.1رایج مطرح شده است ]

ــان می  ــیاری از مطالعات نش ــارهنتایج بس های دهد که عص
ها را داراست و برخی گیاهان توانایی مهار رشـد میکروارگانیس  

این لحاظ، گیاهان دارویی عوامل ضـدمیکروبی ندیدی است  به
که کاربردهای زیادی یافته اسـت، از نمله در پزشکی و صنایـ  

ــدم   یکروبی گیاهان دارویی یکی از منابـ غـذایی. ترکیبـات ضـ
های باارزش در پزشــکی اســت و در نتیجة گســترش بیماری  
ازی سعفونی، شـناسـایی تعداد بیشتری از این گیاهان و خالص  

 ها مفید خواهد بود.  ها در درمان بیماریترکیبات مؤثر آن
ــدمیکروبی بـا منـابـ گیـاهان دارویی اابلیت      ترکیبـات ضـ

ــماری ددرمـانی بی  های عفونی تنها در درمان بیماریارد. نهشـ
زمان از تعداد زیادی از آثار نانبی طور ه ن ش دارد، بلکـه بـه  

[. در پژوهش حاضر با تهیة 0کاهد ]ها میبیوتیكمصـرف آنتی 
ــاکتری ــارة الکلی از برگ کــاج، ب ــیــاکلی و   عصــ ــریشـ اشـ

ــاره ارارگرفت و  ــتافیلوکوکوس آرئوس تحت ترثیر این عصـ اسـ
 کشی آن بررسی شد.کتریترثیر با

 هامواد وروش

 جداسازی باکتری  
ــت، ــکوك  نمونـه  نخسـ ــلی بیماران مشـ هـای ادراری و تناسـ

ــپا، بهنمـ ــد. سـ ــازی به آوری شـ ــت و نداسـ منظور کشـ
شناسی انت ال یافت. برای نداسازی باکتری آزمایشگاه میکروآ

 EMBنمونه با استفاده از لوپ روی محیط کش  شـیاکلی یاشـر 
ــت داده ــد و به کش ــپا،    49مدت ش ــد. س ــاعت انکوبه ش س

هـای تـك و دارای نالی فلزی در محیطی عمومی مانند   کلنی
ای کشـــت داده و انکوبه صـــورت خطی منط هنوترینت آگار به

و  MRVPهای تك در محیط بیوشــیمیاییشــد. ســپا، کلونی
ســیمون ســیترات و ایندول کشــت یافت و انکوبه شــد. بعد از  

ــاعت نمونه54 مثبت و حل ة اندول مثبت و  MRارای های دسـ
 [.9بود ] E.coliسیمون سیترات منفی باکتری 

 تهیة عصارة الکلی کاج 
 91ســـی حالل اتانول ســـی 477گرم نمونة پودرشـــده با  577

ــد کامالً ــاعت در محیط تاریك در  54مدت مخلوط و به درص س
گیری، ظرف در بسـته خیسـانده شـد. برای تسـریـ عمل عصاره    

ــتگــاه لرزاننــده   ظرف حــاوی پودر گیــاهی و حالل روی دسـ
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ده آمدستگیری، عصارة بهارارگرفت. بعد از اتمام عملیات عصاره
ــتگاه   ــتفاده از دسـ ــاف و با اسـ روتاری تغلیظ و در یخنال با صـ

 [.9] گراد نگهداری شددرنة سانتی 4میانگین دمای 

 ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی 
ر روش انتشار دبه عصارة الکلی برگ کاجاص ضـدباکتریایی  خو

ــیف  ــدآگـار توصـ ــد ] ندریوس انجامآ ةشـ منظور بدین [.1شـ
در  فارلندباکتریایی معادل اســتاندارد نی  مكســوســپانســیون 

لیتر میلی 1/7 ،د. سپاشمحلول سرم فیزیولوژی استریل تهیه 
روی محیط مغذی  cfu/ml917حاوی باکتری  از سـوسپانسیون 

ــت داده و ــه  اب و محیط مولر هینتون آگار کش ــیش ای پیپت ش
ــتور خ  ــدهپاس ــد. بعد از هب ش طور کامل روی محیط پخش ش

های کاغذی سطح محیط روی هر کدام از دیسك شدنخشـك 
عصارة الکلی  از میکرولیتر 97 متر م دارمیلی 1استریل به اطر 

و در آزمایش مذکور بعد از کشت باکتری در محیط ریخته کاج 
بیوتیك اسـتاندارد تتراسایکلین  شـدن از آنتی و خشـك  کشـت 

ــتفاده  97) ــمیکروگرم( اس ــاعت در  54 مدتها بهد. پلتش س
شـد. فعالیت ضدباکتریایی بر   شـته دمای مناسـ  گرمخانه گذا 

ــكعدم ةگیری اطر هالمبنـای اندازه  ــد اطراف دیسـ ها بر رشـ
 [.17] حس  میلی متر انجام گرفت

 شروبه تح ی ، این در رشد مهاری غلظت کمترین تعیین
ــتفاده مورد رنـ  انجـام گرفـت. رنـ      احیـای   رزازورین اسـ

(Rezazurin) تشـرک  از که بود Aldrich صورتبه و خریداری 
 یکی رن  این. شد حل استریل آآ سیسـی  177 در گرم 1/7
 است هاییآزمایش در اسـتفاده  مورد هایرن  پرکاربردترین از
  ک بسیار میزان به زیرا دارند، حساس رنگی مصـرف  به نیاز که

 دهد.می پاسو نمونه غلظت افزایش یا کاهش
 چهار از عصــاره، رشــد مهاری غلظت کمترین تعیین برای

 15 و ردیف 9 در) شد استفاده ایگوده 91 استریل میکروپلیت
 177 ردیف هر گودة نخســت نزبه گودها، تمامی به(. ســتون

 ســه. شــد اضــافه براث هینتون مولر کشــت محیط میکرولیتر
ــه چــ  از ردیف هر آخر گودی ــت، ب ــة راســ  کنترل نمون

 پا .دبو گیاهی عصارة و کشت محیط باکتریای، سوسپانسیون
ــت، محیط افزودن از ــاره لیتر میلکرو 177 م دار کش  در عص

ــد دوم و اول گودی ــدی 177 رات ایجاد) ریخته ش  در درص
 میکرولیتر 177 دوم گودی از ترتی به سپا، .(نخسـت  گودی

 نه گود از نه، الی چهارم به سوم از و سوم گودی به و برداشـته 
 شــاهد نمونة به. شــد دفـ و برداشــت میکرولیتر 177 م دار به

 عصــاره میکرولیتر 177 ردیف هر آخر گودة در گیاهی عصــارة
 غلظت با باکتریایی هاینمونه از کدام هر ســپا،. شــد اضــافه

 گوده هر به میکرولیتر 177 م دار به فارلندمك نی  از 71/7
 یازده گودة عصارة و کشت محیط شاهد نمونة نزبه) شد اضافه

ــان در (.دوازده و ــای ــه رزازورین رنگی مـعرف  پ  97 میزان ب
 تکش محیط رزازورین. شد اضـافه  هاگوده تمامی به میکرولیتر

 54 دتمبه هامیکروپلیت سپا،. داد تغییر تیره آبی رن  به را
 54 اتمام از بعد. شد گذاریگرماخانه گرادسانتی 90 در سـاعت 
. [1شد ] بررسی چشمی صورتبه رن  نظر از تغییرات سـاعت 
ــد بازدارندة غلظت حداال تعیین برای  هک غلظتی کمترین رش
 از هک غلظتی کمترین عبارتیبه بود، نکرده ایجاد رن  تغییر
 .شد گزارش MIC بود نلوگیری کرده رشد

 کشیباکتری غلظت کمترین تعیین
 با MIC بعدی گود تا 1 گودة از MIC نتیجة ارائت از بعد
 کشت آگار BHI کشت محیط در و برداشته نمونه استریلآنا
 گرادســـانتی درنة 90 در ســـاعت 54 مدتبه هاپلت. شــد 

غلظتی در ســتون  نخســتین تفســیر، در شــد. گذاریگرماخانه
MBC این  [.0نشده بود ] دیده رشدی هیچ آن در ثبت شد که
شــناســی دانشکدة دامپزشکی ها در آزمایشـگاه میکروآ آزمون

 دانشگاه آزاد تبریز انجام شد.  

 نتایج 
 عصارة برگ کاج با ضـدباکتریایی  آثار بررسـی  از حاصـل  نتایج

ــتفـاده   به مربوط همننین نتایج MBCو   MICروش از اسـ

عصارة  کشیباکتری و از رشد ممانعت بررسـی آثار  هایآزمایش
نشـان داده شده   1ندایه مورد آزمایش در ندول  بر جبرگ کا
شـــود خاصـــیت مهارکنندگی و مشـــاهده می چناننه اســـت.

ــیاکلی رات    ــریش ــاره در مورد باکتری اش ــی این عص باکترکش
در  MICدهد. خاصیت درصـد را نشـان می  1/15، 177،17،51

ــتــافیلوکوکوس آرئوس در راــت ، 17، 51، 1هــای مورد اسـ
ــد و  15/1و  177/51 و  17، 51، 1های در راـت  MBCدرصـ
 (.5درصد است )ندول  177/15

 

 عصارة برگ کاج در باکتری اشریشیاکلی MBC و MICکننده های تعیین. نتایج آزمایش2جدول 

 گوده 1 5 9 4 1 1 0 9 9 17 11 15
 شاهد
 ماده

 شاهد
 محیط

 شاهد
 باکتری

99/7% 09/7% 11/1% 15/9% 51/1% 1/15% 51% 17% 177% 
 شدههای مختلف استفادهرات

 از عصارة برگ کاج

- - + + + + + + _ _ _ _  MIC اشریشیاکلی 
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  + + + + + + _ _ _ _  MBC 

 رشد جدایه عدم -
 + رشد جدایه

 استافیلوکوکوس آرئوسعصارة برگ کاج در مورد باکتری  MBC و MICکنندة های تعیین. نتایج آزمایش5جدول 

 گوده 1 5 9 4 1 1 0 9 9 17 11 15

شاهد 

 ماده

شاهد 

 محیط

شاهد 

 باکتری
99/7% 09/7% 11/1% 15/9% 51/1% 1/15% 51% 17% 177% 

 شدههای مختلف استفادهرات

 ازعصارة برگ کاج

- - + + + + + - _ _ _ _  MIC  استافیلوکوکوس

 MBC  _ _ _ _ + + + + + +   ارئوس

 رشد جدایهعدم -
 + رشد جدایه 

 
 گیریبحث و نتیجه

ـ  ــتــانی در بین عفونــت ادراری شـــای ترین عفونــت بیمــارسـ
های درصد از عفونت 97 ،شدههاست. طب  مطالعات انجامانسان

 هایعفونت ةمطالعشــود. شـیاکلی ایجاد می یاشـر  بر اثرادراری 
ــتانی و م اومت آنتی   ةندهای ایجادکنبیوتیکی باکتریبیمـارسـ

ــیعفونت ــت که  دارد. ها اهمیت خاصـ مطالعات بیانگر آن اسـ
نفی های گرم مهای بیمارستانی باکتریبیشترین عوامل عفونت

ــر ــیـاکلی  یاشـ ــتشـ ــان میاسـ دهد که . مطالعات ندید نشـ
ترین پاتوژنی اســت که اشــریشــیاکلی نداشــده از انســان مه 

ــل افزایش م ـاومت آنتی  ــبت به نسـ ــتبیوتیکی را نسـ  نخسـ
نشان  وســیـطیف  درخصـوص اغل  داروهای  بهضـدمیکروبی  

ــیلین بیوتیـك حتی آمینوگلیکوزیـد و   مثـل آمپی  دهـد می سـ
 [. 19] ها و فلورکسینولونسومین نسل سفالوسپورین
ــترش م ـاومت  ــالهای آنتیگسـ های اخیر بیوتیکی در سـ

های عفونی را همننان های باکتریایی در بیماریاهمیت عفونت
های   در سالپررن  نگاه داشـته اسـت. با تونه به این امر مه  

منظور شــناســایی آثار ضــد میکروبی اخیر مطالعات مســتمر به
ــانا ــارهاسـ ــت که ها و عصـ ــورت گرفته اسـ های گیاهی صـ
ــتردهنشــان از  ایدهندة ترثیر مهاری این ترکیبات بر طیف گس

ــ  ــت. برگ درخت کاج حاوی های بیماریمیکروارگانیسـ زاسـ
 کروبی دارد.ترپنوییدهاسـت و خاصیت ضدمی ها و دیمونوترپن

مـخـروط درخــت کــاج دارای انـواع ترکیبــات فعــال نظیر     
ــاکاریدها، تاننپلی ها و انواع مختلفی از ترکیبات ها، لیگنینسـ

 [.1فنولی و دارای خاصیت ضدمیکربی است ]
ــاده هایفنل ــید فنولیك و س ــاده از اس  ترکیبات ترینس

اســـت.  در گیاهان مه  زیســتی  فعالیت دارای و شــیمیایی 
ــید نمایندگان گروه بزرگی از    ــید و کافسیك اس ــینامیك اس س
ــترین    ــت که در بیش ــت  از مادة فنیل پروپان اس ترکیبات مش

ســطح اکســایش اراردارد. کافسیك اســید که از ترکیبات فنیل 
ها مؤثر اســت. ســازوکار ترثیر این پروپان اســت بر علیه باکتری
ــولفیـدریـل   مواد از طری  واکنش بـا گروه  ، یا واکنش هـای سـ

هاست و از این طری  باعث تواف یا مهار غیراختصـاصی با پروتسین 
شـــود. برگ کـاج بـا داشـــتن ترکیبات   هـا می فعـالیـت بـاکتری   

شـود. سازوکار ترثیر این  ها میفالونوییدی باعث مهار رشـد باکتری 
ــلولی و محلول و مواد از طری  اتصـــال بـه پروتسین  های خارج سـ

شــود. فالونوییدها ها مؤثر وااـ میباکتری اتصــال به دیوارة ســلول
   کنند.ها را متالشی میاند و غشای باکتریدوستچربی

ــانا  های فرار همننین، در برگ کـاج مواد ترپنویید و اسـ
ــوآ میونود دارد که از متابولیت ــود. های ثانویة گیاه محس ش

 ها وها، اارچفعـالیـت مهـارکننـدگی ترپنوییـدها علیه باکتری     
روشنی ها بهها شـناسـایی شـده اما سازوکار عملکرد آن   سویرو

   .[14شناخته نشده است ]
 کاج ضــدمیکروبی خاصــیت روی همکارانش و آثار مطالعة

ــان تهرانی ــاره این کـه  داد نشـ  مولد هایباکتری روی عصـ
همخوان است  ما نتایج با که دارد مهاری اثر پوستی هایعفونت

 درخت در مونود مواد که ردندک بیان همکاران و هافورد [.14]
با  و دارد مهاری اثر آرئوس اســتافیلوکوکوس باکتری روی کاج
 رحاضــ مطالعة با عصــاره، این ضــدباکتریایی خاصــیت به تونه

   .[11دارد ] همخوانی
 عصــارة ایجادشــده با مهاری همکاران اطر منط ة بیراهو و

 15 اشـریشیاکلی  باکتری برای اروپایی را بلوط تنة پوسـت  آبی
همننین، باتیســا و همکاران نیز  [.11کردند ] گزارش مترمیلی

ترثیر مهاری صـمغ درخت کاج را بر استافیلوکوکوس آرئوس و  
[. نتایج مطالعة 11تعـدادی از باکتری گرم منفی تریید کردند ] 

حاضــر نشــان داد که اســتفاده از کاج نایگزین مناســبی برای 
ــناعی در م ابله بابیوتیكآنتی های مورد آزمایش ندایه های ص
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شود. البته، در این خصوص مطالعات بیشتری در نظر گرفته می
نیاز است تا بتوان آثار ضدباکتریایی برگ کاج و ترکیبات آن را 

ــی کرد. همننین، بــا تونــه بــه ویژگی نتــایج دای  تر بررسـ
آمده در این مطالعه و تح ی ات مشــابه دســتضــدباکتریایی به

ــد کنظر میبـه  ها و ترکیبات مختلف آن نایگاه ه این مادهرسـ
 ای در علوم پزشکی و دامپزشکی دارد.ویژه
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Abstract 

Introduction Urinary tract infection is one of the most common 

infections and the second cause of infection in human body. The main 

cause of this infection is bacteria such as Staphylococcus, Klebsiella, 

Proteus, Enterobacter. The base of treatment for urinary tract 

infection is administrating an appropriate antibiotic. Today, antibiotic 

resistance is considered as an important challenge in treating 

infections. High and unnecessary use of antibiotics especially in 

urinary infections resulted in resistance to some antibiotics. This 

study aimed to evaluate the antibacterial effect of alcoholic extract of 

Escherichia coli took over the pine leaves. 

Methods In this experimental study, the alcoholic extract was 

extracted using. Its antimicrobial activity agar disk diffusion method 

for determination of bacterial sensitivity determination of minimum 

inhibitory concentration (MIC) and dilution method for 

determination of minimum bactericidal concentration (MBC) is used, 

separately. 

Results Also, the results of MIC and MBC tests indicated that the 

inhibition of E.coli and Staphilococci aureus bacterial growth by 

alcoholic extract of pine had a direct relationship with the amount of 

available alcoholic extract of pine. By increase of alcoholic extract of 

pine in each dilution, reduced number of cultured bacterial colonies 

and no bacterial growth was observed in the dilution equivalent to 

MBC of alcoholic extract of pine. 

Conclusion The results suggest that alcoholic extract of pine can be 

used as a source of cheap and accessible replacing chemical drugs to 

treat some bacterial infections.  
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