
 

 چکیده
دارا می تبثیزات مفیذی کٍ در سوذگی  بٍ دلیل گیبَبن فعبل سیستیامزيسٌ تحقیقبت بز ريی مًاد  :مقدمه

فزآیىذ تًلیذ غذا ري بٍ افشایص است. رسمبری یکی اس پز  استفبدٌ در مبوىذ خًاظ داريیی يببضذ 

يان بخصًظ متببًلیت َبی کالس دلیل تزکیببت فعبل فزا کٍ بٍ استطزفذارتزیه گیبَبن مذیتزاوٍ ای 

خًاظ ضذ میکزيبی ي مُبری عصبرٌ مطبلعٍ بزرسی اس ایه ًیٍ مًرد مطبلعٍ قزار گزفتٍ است. َذف ثبو

 می ببضذ. رسمبری بز تًلیذ وبوًبیًفیبزیل َبی آمیلًئیذی اس آلبًمیه سزم گبيی بٍ عىًان یک پزيتئیه مذل

خزیذاری ضذ ي سپس عصبرٌ گیزی بب ريش  اس گلخبوٍ 1ه مطبلعٍ، گیبٌ رسمبریدر ای :مواد و روش ها

 ضىبسبیی ضذوذ. GC-Massَیذريالکی صًرت گزفت. تزکیببت مًثزٌ مًجًد در عصبرٌ گیبٌ بب استفبدٌ اس 

 َبی ضذ ببکتزیبیی استفبدٌ ضذ. یريش دیسک دیفیًصن، چبَک ي حذاقل غلظت مُبری بزای بزرس

در تًلیذ مذل پزيتئیه َبی  فعبلیت مُبری آن یت ضذ آلشایمزی عصبرٌ رسمبری تًسطخبص َمچىیه بزای

 وبوًفیبزیل آمیلًئیذی محبسبٍ ضذ.

، 5، بتب ریبًپیزاوًسیذ4، صراویًل3، گلًکیتًل2اوذيبزيویًلچىذ تزکیب مًثز در رسمبری کٍ عمذتب ضبمل  :نتایج

لیت َبی مختلف بیًلًصیکی مبوىذ خبصیت آوتی بب فعب 9ي صیبزلیه 8، پیزيلیذیىًن7، فزيجیىًل6فیتًل

تزکیب ضیمیبیی  عمذٌ تزیه اثزات مفیذ ضذ ببکتزیبیی مطبَذٌ ضذ. اکسیذاوی، آوتی آلشایمزی ي َمچىیه

خبصیت ضذ میکزيبی عصبرٌ رسمبری بز ببکتزی َبی پبتًصن  مًجًد در عصبرٌ گیبٌ رسمبری صیبزلیه بًد.

میلی گزم بز  625/0بٍ تزتیب  11ي استبفیلًکًکًس ائًريس 10یبکلیرسمبری بزای اضزض MICوطبن داد کٍ 

 میلی گزم بز میلی لیتز بًد. 625/0میلی لیتز ي 

عصبرٌ رسمبری در غلظت وسبتب پبییه در رضذ ببکتزی َبی بیمبری سا ي تًلیذ وبوًبیًفیبزیل  :نتیجه گیری

ىًان یک تزکیب ضذ میکزيبی طبیعی ي ضذ بىببزایه، می تًان آن را بٍ ع َبی آمیلًئیذ، بسیبر مًثز است.

 .آلشایمز مًرد استفبدٌ قزار داد

 یمیکزيبی، حذاقل غلظت ببسداروذٌ گرسمبری، خبصیت داريیی، دیسک دیفیًصن، ضذ  واژگان کلیدی:

                                                           
1
 Rosmarinus officinalis 

2
 endo-Borneol 

3
 D-Glucitaol 

4
 Geraniol 

5
 beta-D-Ribopyranoside 

6
 Phytol 

7
 Ferruginol 

8
 Pyrrolidinone 

9
 Gibberellin 

10
 Escherichia coli 

11
 Staphylococcus aureus 


