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 چکیده

ی باضد کٍ اصلص از م (Myrtaceaeمیرتاسٍ )سردٌ ای از درختان از خاوًادٌ  (Eucalyptusاکالیپتًس) :مقدمه

. می رسد متر 145 تامیلی متر  30ي ارتفاع آن از  استرالیا است ي در آن سرزمیه تطکیل جىگل َای اوبًَی می دَد

گیاٌ اکالیپتًس بٍ  عصارٌ برگ بررسی خًاظ ضد میکريبی، آوتی اکسیداوی ي ضد آلسایمریَدف از ایه تحقیق 

 ريش مُار تًلید واوًبیًفیبریل َای آمیلًئیدی است. 

درصد عصارٌ َیدريالکلی گیاٌ  70اتاوًل  حالل پًدر ضدٌ ي بٍ کمک ،اکالیپتًسابتدا برگ : مواد و روش ها

 Staphylococcus aureus ،Escherichia َای . اثرات ضد میکريبی عصارٌ ريی باکتریگردیدتُیٍ  ًساکالیپت

coli، Listeria monocytogenes  يSalmonella typhimurium ي مقادیر ادٌ از ريش آوتی بیًگرام بررسی با استف

MIC 1 يMBC 2آمیلًئیدی با ريش طیف سىجی  َایتعییه ضد. بررسی حضًر رضتٍ ی اکالیپتًسعصارٌ َیدريالکل

 . اوجام ضدDPPH 3با ريش  اکسیداوی آوتی اثرات کىگًرد ي

ی، رضیاکل: قطر َالٍ عدم رضد عصارٌ َیدريالکلی اکالیپتًس در ريش چاَک بر ريی باکتری َای اضنتایج

میلی  26 ،میلی متر 22 ر،میلی مت 12بٍ ترتیب  مًریًم ي سالمًوال تیفی لیستریا مًوًسیتًشوس استافیلًکًکًس ايرئًس،

ي  625/0استافیلًکًکًس ايرئًس بٍ ترتیب  ی يَای اضرضیاکلدر باکتری MBCي  MICوتایج  میلی متر ي 15 ي متر

ي در سالمًوال پس از حساس وبًدن باکتری بٍ  5ي  5/2در لیستریا مًوًسیتًشوس بٍ ترتیب  ،لیترگرم بر میلیمیلی 25/1

ي  MICمقدار  .میلی گرم بر میلی لیتر استفادٌ ضد 20از غلظت باالتر یعىی  عصارٌ، ی لیترمیلی گرم بر میل 10غلظت 

MBC گرم بر میلی 9بیطتریه فعالیت آوتی اکسیداوی در غلظت  میلی گرم بر میلی لیتر تعییه ضد. 10ي  5 بٍ ترتیب

لیتر از عصارٌ گرم بر میلیمیلی 4/0ظت َای آمیلًئیدی در غلتریه مُار تًلید واوً رضتٍلیتر از عصارٌ ي بیصمیلی

  مطاَدٌ ضد.

داوی ي ضد آلسایمری کٍ دارد، جایگسیه یعصارٌ اکالیپتًس با خاصیت ضدمیکريبی، آوتی اکس: نتیجه گیریبحث و 

 مىاسبی برای درمان عفًوت، کاَص رضد سرطان ي عًارض واضی از بیماری آلسایمر خًاَد بًد.

 ضد میکريبی، ضد آلسایمری، آوتی اکسیداوی، واوًبیًفیبریل آمیلًئیداکالیپتًس،  :کلیدی واژگان

                                                           
1 Minimum Inhibitory Concentration  
2 Minimum Bactericidal Concentration 
3 2,2-Diphenyl-1-Picryl-Hydrazyl-Hydrate 


