مجله دنیای میکروبها
سال هفتم شماره چهارم (پیاپی )12زمستان 2131
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ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی عصاره های الکلی ساقه و برگ گیاه سیاه گینه
*1

مصطفی علم هولو ،2سنبل ناظری

 1کارشناس ارشد ،دانشگاه بو علی سینا ،همدان ،دانشکده کشاورزی ،گروه بیوتکنولوژی 2 ،استادیار ،دانشگاه بو علی سینا ،همدان ،دانشکده کشاورزی ،گروه بیوتکنولوژی

چکیده
سابقه و هدف :افزایش روزافزون مقاومت دارویی به آنتی بیوتیک ها و حساسیت به ترکیبات شیمیایی ضدمیکروبی از جمله دالیل
رویکرد محققان برای یافتن ترکیبات دارای خاصیت ضدمیکروبی با منشأ گیاهی است .این مطالعه با هدف بررسی خواص
آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی عصاره های برگ و ساقه گیاه سیاه گینه علیه  11سویه باکتری بیماریزای انسانی انجام شد.
مواد و روش ها :گیاه سیاه گینه از ارتفاعات  1691متر کوه الوند در استان همدان جمع آوری گردید .پس از شناسایی ،عصاره ها به
روش خیساندن تهیه شدند .در این مطالعه مقطعی ،اثرات ضدباکتریایی به روش انتشار چاهک در آگار( MIC ،به روش رقت
لوله ای) و  MBCمشخص شدند .خواص آنتی اکسیدانی به روش  DPPHو میزان فنل و فالونوئید کل به روش فولین سیو کالتو و
آلومینیوم کلرید اندازه گیری گردید.
یافته ها :بیشترین هاله بازدارندگی با قطر  2//2±1/9میلی متر در کشت باکتری میکروکوکوس لوتئوس روی عصاره اتانولی ساقه
مشاهده شد MIC .و  MBCعصاره ساقه در مقایسه با برگ کمتر بود .عصاره متانولی ساقه در غلظت یک میلی گرم بر میلی لیتر
بیشترین درصد مهار رادیکال آزاد داشت .بیشترین میزان فنل  )mgGAE/g( /6/7±1/0و فالونوئید  )mgQ/g( 2/1±1/1به ترتیب در

عصاره متانولی ساقه و برگ به دست آمد.
نتیجه گیری :نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عصاره الکلی به ویژه عصاره متانولی گیاه سیاه گینه توانایی استخراج ترکیبات آنتی
باکتریایی را دارد .از آنجایی که ترکیبات فنول و فالونوئید دارای خاصیت آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی هستند ،این ویژگی عصاره
گیاه می تواند مربوط به حضور این ترکیبات در بافت های مورد مطالعه باشد.
واژگان کلیدی :سیاه گینه ،ضدباکتری ،آنتی اکسیدان ،باکتری های بیماریزای انسانی.
دریافت مقاله :شهریور ماه 62

پذیرش برای چاپ :آبان ماه 62

م دمه

استفاده از این داروها برای درمان عفونت ها دارند .زیرا

گیاهان و تولیدات بیعی آنها خیره ای از ترکیباتی با

عوار

این داروها در مقایسه با داروهای شیمیایی به ور

خواص درمانی فعال هستند که نه تنها به عنوان دارو ،بلکه به

قابل مالحظه ای پایین تر است ( .)2در سال های اخیر با

عنوان الگوهای منحصر به فرد برای شرو ساخت آنالوگ های

افزایش آگاهی نسبت به فواید مصرف ترکیبات دارای

سنتزی به کار می روند ( .)1کنترل بیماری ها به ویژه بیماری

ویژگی های آنتی کسیدانی و تمایل تولید کنندگان و مصرف

های عفونی به وسیله داروهای بیعی گیاهی در سال های اخیر

کنندگان به محصوالت بیعی ،پژوهش های فراوانی در زمینه

رشد فزاینده ای داشته است .متخصصین عفونی تمایل زیادی به

یافتن منابع غنی از آنتی اکسیدان های بیعی صورت گرفته
است .بسیاری از خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی

*) آدرس برای مکاتبه :همدان ،دانشگگگاه بگو عگلگی سگیگنگا ،گگروه بگیگوتگکگنگولگوژی.
تلفن16112161090 :

پست الکترونیکsnblnazeri@yahoo.com :
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عصاره های گیاهی به دلیل وجود موادی مانند فنل و فالونوئید

آسیاب ،پودر شد .به منظور تهیه عصاره ها 20 ،گرم از پودر

و ترکیبات مشابه آن می باشد (.)2

خشک شده به ور جداگانه به  201میلی لیتر حالل های اتانول
) از خانواده

گیاه سیاه گینه (

 69و متانول  11درصد اضافه و به روش یاد شده به مدت

 hymelaeaceaeتنها گونه جنس دندروستلرا در ایران است.

 71ساعت بر روی شیکر گذاشته شد (.)1

مطالعات رچینگر ( ) echin erنشان داد که این گیاه ،بوته ای،

در ادامه عصاره ها به وسیله کاغذ صافی واتمن شماره  ،1صاف

چند ساله با ساقه چوبی به ارتفا  21تا  91سانتی متر ،برگ ها

شدند و به مدت  11دقیقه با شدت  11111دور در دقیقه

نیزه ای باریک و گاهی بیضوی شکل ،گل ها کرم تیره ای تا

سانتریفیوژ گردیدند .س س توس دستگاه روتاری ت لی شدند.

زرد رن

می باشد که در منا ق شمال و شمال غرب ایران

نمونه ها به منظور خشک شدن کامل به آون با دمای  71درجه

انتشار دارد

(.)7

سیلیسیوس منتقل گردیدند .عصاره ها تا زمان استفاده در دمای

 -2هیدروجنکوادافنین یک استر دی ترپن نو دافنان جدا شده

 -22درجه سیلیسیوس نگهداری شدند.

از برگ های گیاه دارویی سیاه گینه با خاصیت ضد سر انی

ب) تهیه سویه های میکروبی استاندارد :در این مطالعه

است ( .)0یزدان رست (  ) az an arasو مشکینی

سویه

کلی

( )Mesh iniاثر بازدارندگی این ترکیب را بر روی سلول

(

سر انی خون

تیفی

P CC

(

P CC

باسیلوس سرئوس (

کومارین برای درمان روماتیسم و سکته ها کاربرد دارد.
می باشد (.)/

پیوژنز (

تاکنون گزارشی از اثر ضدمیکروبی بافت های این گیاه منتشر

آئروژینوزا (

نگردیده است .هدف از این مطالعه بررسی فعالیت

استافیلوکوکوس

)،

P CC

P CC

m

)،

) ،باسیلوس

P CC

سوبتیلیس (

جنین و ضد سر ان خون نیز

g

g

)،
،)E

P CC

میکروکوکوس لوتئوس (

به دلیل داشتن ترکیباتی مانند دافنان و

هم نین دارای خاصیت سق

CC

شامل

 ،)Eشیگال بویدی (

انتروباکتر آئروژنز(

جنس های دیگر این خانواده نیزگزارش شده است .گیاه
g

های

سالمونال

نشان دادند ( .)9خواص دارویی در

استاندارد

اشریشیا

) ،استرپتوکوکوس
g

) ،سودوموناس

P CC

اورئوس

g

m

) و

(

 )P CCاز دانشگاه علوم پزشکی استان همدان تهیه

آنتی اکسیدانی و اثرات ضدمیکروبی عصاره های اتانولی و
متانولی برگ و ساقه گیاه دارویی سیاه گینه بر روی رشد

شدند.

برخی باکتری های بیماری زای انسانی بود.

برای تهیه کشت تازه از باکتری های یاد شده ،یک کلنی باکتری
بر روی محی

مواد و رو

ها

جامد مولر هینتون آگار (مر  ،آلمان) منتقل و

 27ساعت در دمای  2/درجه سیلیسیوس گرماگذاری گردید.

ال ) جمع آوری گیاه و روش عصاره گیری :گیاه سیاه گینه

یک لوپ از کلونی باکتری به یک میلی لیتر محی

نوترینت

(با کد  )21210در خرداد سال  1262از ارتفاعات  1691متر

برا

کوه الوند (استان همدان) جمع آوری گردید .گیاه مورد نظر

مدت  27ساعت گرماگذاری شد .هم نین غلظت سوس انسیون

متخصصین زیست شناس شناسایی شد .نمونه ها در

باکتری معادل نیم مک فارلند ( 1/0 111باکتری در میلی لیتر)

توس

دمای اتا

و دور از نور مستقیم خورشید در سایه خشک

(مر  ،آلمان) انتقال و در دمای  2/درجه سیلیسیوس به

تعیین گردید (.)6

شدند .برای تهیه عصاره های اتانول و متانول از روش

ج) فعالیت ضدباکتریایی به روش انتشار چاهک در آگار :در

دستگاه

این مطالعه عصاره های اتانولی و متانولی با غلظت های

خیساندن استفاده گردید .گیاه خشک شده توس
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آنها عدم رشد مشاهده شده بود ،مقدار معینی بر روی محی

 211 ،111و  711میلی گرم بر میلی لیتر از اندام های برگ و
ساقه تهیه شدند .در ابتدا  211 ،111و  711میلی گرم از

کشت مولر هینتون آگار کشت داده شد .محی

عصاره خشک ساقه و برگ به ور جداگانه در یک میلی لیتر

تلقی شده  27ساعت در دمای  2/درجه سیلیسیوس قرار داده

حالل اتانول  69و متانول  11درصد حل گردید211 .

شدند .پس از گرماگذاری کمترین غلظتی از عصاره که در آن

میکرولیتر از سوس انسیون باکتری بر روی پلیت های مولر

رشد باکتری مشاهده نگردید به عنوان  MBCدر نظر گرفته شد.

هینتون آگار استریل تلقی

- -

ه) روش

و با سوآب استریل به صورت

( -

کشت های

) :به منظور

یکنواخت کشت داده شد .چاهک هایی به قطر پنج میلی متر

بررسی فعالیت رادیکال آزاد از روش استوجیسویک

ایجاد گردید 01 .میکرولیتر از هر یک از غلظت های تهیه شده

( ) o ice icو همکاران

به درون این چاهک ها ریخته شد .پلیت ها  27ساعت در

-2،2دی فنیل -1-پیکریل هیدرازیل ( ،)DPPHبه دلیل حضور

دمای  2/درجه سیلیسیوس گرماگذاری گردیدند (.)11

گروهای فنیل در ساختار آن یک منبع رادیکال پایدار است که با

استفاده شد ( .)12معرف

از آنتی بیوتیک های اریترومایسین ( 10میکروگرم) برای

گرفتن یک الکترون از ترکیب آنتی اکسیدان رن

باکتری های گرم م بت و کانامایسین ( 21میکروگرم)

زرد ت ییر می کند .در این مطالعه غلظت های ،1/9 ،1/7 ،1/2

(پادتن ب ،ایران) برای باکتری های گرم منفی به عنوان

 1/1و  1میلی گرم در میلی لیتر متانول تهیه و از آسکوربیک

کنترل م بت و حالل های متانول و اتانول به عنوان کنترل منفی

اسید به عنوان استاندارد استفاده شد .نمونه ها به مدت  21دقیقه

استفاده گردید .سنجش خواص ضدباکتریایی برای تمام

در تاریکی قرار داده شدند .جذب نمونه ها با دستگاه

غلظت ها در سه تکرار صورت گرفت .اندازه قطر هاله های

اس کتروفتومتر با حالل متانول در ول موج  01/نانومتر ثبت

بازدارندگی رشد باکتری در ا راف چاهک بر حسب میلی متر

گردید .درصد فعالیت ضد رادیکالی (

) با استفاده از رابطه

اندازه گیری شد.

زیر به دست آمد (.)12

د) اندازه گیری حداقل غلظت مهارکنندگی (
حداقل غلظت کشندگی (
رقت

لوله

ای

حداقل

c

) و

) :با استفاده از روش
غلظت

در این رابطه

s

آن از بنفش به

) -) s- b

(جذب نمونه تیمار)،

b

(جذب نمونه

بالنک) و ( cجذب نمونه شاهد) می باشد.

مهارکنندگی

( )Minim m inhibi ory concen ra ionو حداقل غلظت

و) اندازه گیری میزان فالونوئید کل :برای این منظور از روش

کشندگی ( )Minim m bac erici al concen ra ionتعیین

رن

سنجی کلرید آلومینیوم استفاده شد ( .)12جذب مخلوط

گردید ( .)11به منظور تعیین  MICسری های رقت ،9/20

نهایی پس از  21دقیقه در دمای اتا در ول موج  710نانومتر

 111 ،01 ،20 ،12/0و  211میلی گرم بر میلی لیتر در محی

به وسیله دستگاه اس کتروفتومتر اندازه گیری شد .مقدار

نوترینت برا

تهیه گردید .پس از تهیه سری رقت ها،

فالونوئید کل به صورت میلی گرم کوئرستین بر گرم وزن

 21میکرولیتر از سوس انسیون باکتریایی معادل نیم مک فارلند
به تمامی لوله ها به جز کنترل م بت (محی

خشک عصاره محاسبه گردید.

عصاره) اضافه

ز) اندازه گیری میزان فنل کل :برای این منظور از واکنش گر

شده  27ساعت در دمای

فولین سیوکالتو استفاده شد ( .)17از معرف گالیک اسید نیز به

 2/درجه سیلیسیوس گرماگذاری گردیدند .کمترین رقتی از

عنوان استاندارد استفاده گردید .نمونه ها به مدت  10دقیقه در

عصاره که در آن کدورتی مشاهده نگردید ،به عنوان  MICدر

دمای اتا

قرار داده شدند .میزان جذب نمونه ها به کمک

نظر گرفته شد.

دستگاه اس کتروفتومتر در ول موج  /90نانومتر اندازه گیری

برای تعیین حداقل غلظت کشندگی از تمامی لوله هایی که در

شد .مقدار فنل کل معادل میلی گرم اسید گالیک برگرم وزن

شد .در نهایت لوله های تلقی
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بیماریزای انسانی به روش رقت لوله ای در جدول  2آورده

عصاره خشک محاسبه گردید.
) آنالیز آماری :این پژوهش با ر پایه کامال تصادفی در

شده است .در این مطالعه  MICو  MBCدر رقت پایین

قالب فاکتوریل در سه تکرار انجام گرفت .مقایسه میانگین ها

 12/0میلی گرم بر میلی لیتر عصاره متانولی برگ روی رشد

احتمال

باکتری های استرپتوکوکوس پیوژنز و اشریشیا کلی مشاهده شد.

نرم افزاز  . sasو خطای استاندارد ( ) با

عصاره متانولی برگ در مقایسه با عصاره اتانولی اثر بازدارندگی

با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سط
 1/10توس

استفاده از نسخه بیستم نرم افزار

بهتری نشان داد .حداقل رقت بازدارندگی و کشندگی عصاره

محاسبه شد.

اتانولی ساقه در برابر رشد باکتری استرپتوکوکوس پیوژنز
یا ته ها

مشاهده گردید.

ال ) بررسی فعالیت ضدباکتریایی به روش انتشار چاهک در

ج) تعیین میزان فعالیت ضد رادیکالی به روش:

آگار :در کشت تمامی باکتری ها ،کنترل منفی هر دو عصاره

درصد مهار عصاره ها و اسید آسکوربیک نشان داد که عصگاره

(اتانولی و متانولی) هاله عدم رشد مشاهده نشد .عصاره متانول

متانولی برگ و ساقه در غلظت های  1/2تا  1/9درصد مگهگاری

برگ و اتانولی ساقه ،بیشترین اثر بازدارندگی را بر روی

بیشتری در مقایسه با آسکوربیک اسید نشان دادند (نمودار.)1

نگتگایگج

باکتری گرم م بت میکروکوکوس لوتئوس به ترتیب با قطر

 ICعصاره متانولی برگ ،ساقه و آسکوربیک اسید به ترتیب

هاله عدم رشد  22/9±1/2و  2//2±1/9میلی متر داشت

 1/1172 ،1/1127و  1/11/9میلی گرم در میلی لیتر محاسبه

(جدول  .)1باکتری انتروباکتر آئروژنز در برابر هر دو عصاره

شد .اختالف معنی داری بین مقدار

 ICعصاره های متانولی

اتانولی و متانولی و باکتری میکروکوکوس لوتئوس در برابر

برگ  ،ساقه و استاندارد آسکوربیک اسید مشاهده نشد

عصاره متانولی برگ در غلظت باال حساسیت بیشتری ،در

(نمودار .)2

مقایسه با کنترل م بت ،نشان دادند .غلظت  711میلی گرم در

د) بررسی میزان فنل و فالونوئید کل :در این مطالعه مقدار فنل

میلی لیتر هر دو عصاره اتانولی و متانولی ساقه بر رشد

کل برگ و ساقه به ترتیب  96/1±2/2و /6/7±1/0

باکتری های استرپتوکوکوس پیوژنز و میکروکوکوس لوتئوس

(میلی گرم گالیک اسید بر گرم وزن خشک) و فالونوئید

و هم نین غلظت  711میلی گرم در میلی لیتر عصاره اتانولی

 2/1±1/1و ( 1/0±1/1میلی گرم کوئرستین بر گرم وزن خشک)

بر رشد باکتری انتروباکتر آئروژنز اثرات آنتی باکتریایی بیشتری

به دست آمد .عصاره متانولی برگ و ساقه به ترتیب بیشترین

در مقایسه با آنتی بیوتیک های کانامایسین و اریترومایسین

میزان فالونوئید و فنل را داشتند .با توجه به نتایج بدست آمده،

نشان دادند (جدول  .)2نتایج بررسی قطر هاله نشان داد که در

بین میانگین مقدار فنل و فالونوئید کل هر دو بافت برگ و

بیشتر موارد بین قطر هاله عدم رشد و میزان غلظت عصاره

ساقه اختالف معنی داری در سط  1/10مشاهده شد.

رابطه خطی وجود دارد (جدول  .)1در غلظت های پایین
میزان هاله عدم رشد کم و اثرات عصاره ها بر روی باکتری ها

بح

بیشتر به صورت باکتریواستاتیک بوده و با افزایش غلظت،

در این بررسی عصاره الکلی بافت های ساقه و برگ توانایی

حساسیت باکتری ها در برابر عصاره افزایش یافته و اثرات آن

ممانعت از رشد باکتری های مورد مطالعه را دارا بودند.

بیشتر به صورت باکتریوساید مشاهده شد (جدول .)1

مطالعات انجام شده بر روی جنس های دیگر این خانواده نشان

 :نتایج حداقل غلظت

داد که عصاره الکلی ساقه و برگ دارای ترکیباتی با خاصیت

ب) روش رقت لوله ای

و

مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره های اتانولی و

آنتی باکتریایی هستند .تایوب ( ) ayo bو همکاران در سال

متانولی برگ و ساقه سیاه گینه علیه  11سویه باکتری

 ،2112اثر ضدباکتریایی عصاره اتانولی برگ و ساقه گیاه دافنه
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اولئوفولیالم را علیه باکتری های اشریشیا کلی ،باسیلوس و

سرئوس مشاهده کردند (.)1/

سودوموناس ( ،)19و یوسیه ( ) osieو همکاران در سال

در پژوهش خاضر مشخص گردید که در کشت بیشتر

برگ

باکتری ها ،هاله عدم رشد حاصل از عصاره متانولی بیشتر از

را بر روی باکتری های

عصاره اتانولی بوده است .این مطلب نشان می دهد که احتماال

سودوموناس آئروژینوزا ،اشریشیا کلی و باسیلوس

عصاره متانول در این دو بافت ترکیبات آنتی باکتریایی بیشتر و

،2111

ضدمیکروبی

فعالیت
m

گیاه

متانولی

عصاره

جدول :1میانگین قطر هاله عدم رشد عصاره های اتانولی و متانولی برگ و ساقه سیاه گینه علیه برخی از باکتری های بیماریزای انسانی.
میان ی قطر هاله های بازدارندگی رشد (میلی متر)
باکتری

برگ
ل

سر و

باسیلو

انتروباکتر آ رو ن

لو و

میکروکوکو

یفی

سالمون

سودومونا

باسیلو

آ رو ینوزا

سوبتیلی

اشری یا کلی

استرپتوکوکو

پیو ن

استا یلوکوکو

اور و

شی

بویدی

(

)

ساقه

ا انول

متانول

ا انول

متانول

111

11/9±1/9

12/9±1/2

11±1/0

19/9±1/9

211

11/9±1/1

12/2±1/2

11/2±1/2

19/9±1/1

711

12/2±1/9

17±1/0

11/9±1/2

1/±0/1

111

12/9±1/9

11/9±1/2

12/9±1/2

1±1/1

211

12/9±1/9

12/9±1/9

10±1/0

1±1/1

711

17±1/1

11/2±1/9

10/2±1/1

1±1/1

111

11±1/1

11/9±1/2

16±1//

10/9±1/9

211

12±1/1

1//2±1/1

20/9±1/2

21±1/1

711

19/9±1/1

22/9±1/2

2//2±1/9

16/2±1/2

111

6/9±1/9

11±1/1

11±1/0

1±1/0

211

6/9±1/2

12±1/0

11/9±1/2

11/2±1/2

711

6/2±1/2

12/9±1/9

11±1/0

12±1/0

111

12±1/0

12±1//

11/9±1/2

11/9±1/1

211

12/9±1/9

12/9±1/1

12/2±1/2

11/9±1/2

711

12/9±1/9

12/2±1/9

11±1/0

12/9±1/2

111

9/9±1/2

6±1/1

12±1/0

11±1/0

211

/±1/1

//9±1/2

11±1/1

12/2±1/9

711

6±1/1

6/2±1/1

11/2±1/2

17±1/1

111

9/2±1/2

9/9±1/9

12/9±1/9

12±1/0

211

//2±1/1

11/2±1/2

11±1/1

12/9±1/1

711

//9±1/1

11/9±1/2

12/2±1/1

11/3±0/6

111

/±1/0

6/9±1/2

11±1/0

10±/10

211

6±1/0

6/2±1/9

11/2±1/2

17/2±1/9

711

1/9±1/9

11/2±1/2

10/2±1/2

10/2±1/2

111

11/9±1/2

11/2±1/9

12/9±1/1

11±1/1

211

12±1/0

6/2±1/2

11/9±1/9

12/2±1/1

711

1/9±1/2

1/2±1/2

11±1/0

11/2±1/9

111

1±1/1

11±1/0

11/9±1/2

11/2±1/9

211

1±1/1

11/2±1/2

12/2±1/2

12±1/0

711

1±1/1

11/9±1/9

11±1/0

12/9±1/2
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یا موثرتری را استخراج نموده است.

نتایج نشان می دهد که حساسیت این دو باکتری به عصاره

در این مطالعه ،حداقل غلظت های بازدارندگی و کشندگی

الکلی گیاه سیاه گینه بیش از سایر میکروارگانیسم های مورد

عصاره متانولی برگ و ساقه در کشت باکتری های

مطالعه بوده است .نتایج بررسی آنتی باکتریایی جنس های دیگر

استرپتوکوکوس پیوژنز و اشریشیا کلی مشاهده گردید .این

این خانواده نشان داده است که اشرشیا کلی به عصاره این

جدول :2میانگین قطر هاله های بازدارندگی آنتی بیوتیک های اریترومایسین وکانامایسین در برابر باکتری های بیماریزای انسانی.
اریترومایسی
(21میکروگرم)

باکتری

کانامایسی
( 13میکروگرم)

20±1/1

11/9±1/1

استا یلوکوکو

اور و

22/2±1/9

10±1/1

استرپتوکوکو

پیو ن

1/1±1/1

12±1/1

انتروباکتر آ رو ن

11/2±1/2

11±1/1

اشری یا کلی

29±1/1

21±1/1

سوبتیلی

باسیلو

میکروکوکو
باسیلو

لو و
سر و

اریترومایسی
(21میکروگرم)

باکتری

27±1/1

10/9±1/9

بویدی

12/1±1/1

17±1/1

6/1±1/7

11±1/1

20±1/1

12/9±1/9

19/2±1/2

12/9±1/2

سالمون

شی

کانامایسی
( 13میکروگرم)

یفی

سودومونا

آ رو ینوزا

جدول :2مقدار  MICو  MBCعصاره های اتانولی و متانولی برگ و ساقه سیاه گینه علیه برخی باکتری های بیماریزای انسانی.
برگ
باکتری

ساقه
متانولی

ا انولی

متانولی

ا انولی

MIC

MBC

MIC

MBC

MIC

MBC

MIC

MBC

111

211

111

211

111

211

01

111

سوبتیلی

-

-

--

-

111

-

01

-

یفی

-

-

01

-

-

-

20

-

بویدی

111

211

20

01

-

-

01

111

انتروباکتر آ رو ن

20

01

20

20

111

111

-

-

01

111

01

01

20

20

111

111

باسیلو

باسیلو

سر و

سالمون
شی
میکروکوکو

لو و

استا یلوکوکو
سودومونا

اور و

-

-

-

-

111

111

20

20

آ رو ینوزا

111

211

01

211

111

111

01

111

-

-

12/0

12/0

20

20

20

20

-

-

12/0

12/0

12/0

12/0

20

20

اشری یا کلی
استرپتوکوکو

پیو ن

 :-باکتری رشد یافته

نمودار  :2مقادیر
نمودار  :1درصد مهاری عصاره های متانولی برگ و ساقه با آسکوربیک اسید.

 ICعصاره های متانولی برگ و ساقه در برابر اسید
آسکوربیک.
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و

ساقه

m

گیاه

به

گیاهان حساسیت بیشتری دارد .هر چند در تحقیق این

برگ

گروه ها باکتری های دیگری نیز در گروه باکتری های حساس

( /9/70±1//و  96/9±1/1میلی گرم گالیک اسید بر گرم وزن

قرار می گیرند.

خشک) مشابه تحقیق حاضر محاسبه گردید ( .)1این اختالف

بر اساس نتایج ندلجکو ( ) e el oو همکاران در سال

در نتای می تواند مربوط به جنس گیاه مورد استفاده باشد.
 ICعصاره ها برابر با اسید

 ،2112باکتری های اشریشیا کلی ،باسیلوس سوبتیلیس و

در مطالعه حاضر میزان

استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین حساسیت را نسبت به

اسکوربیک محاسبه شد .میزان

عصاره متانولی ساقه و برگ گیاه

m

A

داشتند

ترتیب

 ICعصاره برگ گیاه

بر اساس نتایج کامون واناسیت

(  ) amon annasiو همکاران در سال  2112و عصاره

( .)1در بررسی جاویدنیا ( ) a i niaو همکاران در سال

متانولی برگ و ساقه گیاه

 ،2112بر روی عصاره اتانولی ساقه و برگ گیاه

m

بر اساس نتایج

 ،باکتری های اشریشیا کلی و

ندلجکو ( ) e el oو همکاران در سال  ،2112بیشتر از اسید

استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین حساسیت را در برابر

اسکوربیک گزارش شده است ( 1و  .)16این اختالف می تواند

عصاره داشتند (.)10

به دلیل تفاوت در جنس گیاه مورد استفاده است.

m

اختالف مشاهده شده در ویژگی باکتریواستاتیک و
باکتریوسایدی غلظت عصاره در این بررسی ها می تواند به

نتیجه گیری

دلیل نو ترکیبات موجود در عصاره بافت ها ،نحوه عصاره

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عصاره الکلی به ویژه عصاره

گیری و یا اختالف در سویه باکتری مورد مطالعه باشد.

متانولی گیاه سیاه گینه ،توانایی استخراج ترکیبات آنتی باکتریایی

در پژوهش حاضر ،میزان فنل در ساقه بیش از برگ محاسبه

را دارد .هرچند در مواردی میزان بازدارندگی بیش از

شد .اما دلنواز هاشملویان ( )Delna az Hashemloyanو

استانداردهای مورد استفاده بود .از آنجایی که ترکیبات فنل و

همکاران با استفاده از حالل کلروفرم میزان فنل کل در برگ

فالونوئید دارای خاصیت آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی

سیاه گینه را بیش از ساقه اندازه گیری کردند .این اختالف

هستند ،این ویژگی عصاره گیاه می تواند مربوط به حضور این

اقلیمی،

ترکیبات در بافت های مورد مطالعه باشد .این نتیجه گیری با

ارتفا جمع آوری شده و یا زمان برداشت باشد ( .)11بررسی

بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره الکلی این دو بافت تایید

انجام گرفته بر روی سایر جنس های این خانواده میزان فنل

می گردد.

می تواند ناشی از نو حالل استفاده شده ،شرای

کل متفاوتی با تحقیق حاضر نشان دادند .در تحقیق
کامون واناسیت (  ) amon annasiو همکاران در سال

کر و قدردانی

A

نویسندگان این مقاله از جناب آقای دکتر رنجبر عضو هیئت

( 1/9/9±27/7میلی گرم گالیک اسید بر گرم وزن خشک)

علمی و متخصص گروه زیست شناسی و آقای دکتر نگارش

بیشتر ( )16و در بررسی ندلجکو ( ) e el oو همکاران

به دلیل همکاری صمیمانه در اجرای این پژوهش کمال امتنان

 ،2112میزان فنل عصاره برگ

در

سال

،2112

میزان

فنل

کل

عصاره

متانولی

را دارند.
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Abstract
Background & Objectives: The increases in the microbial antibiotic resistance and decreases in the
sensitivity of bacteria to antimicrobial chemical compounds are some concerns of the researchers
who look for herbal compounds as antimicrobial properties. The purpose of this study is to
investigate the antibacterial and antioxidant properties of leaf and stem extracts of Dendrostellera
lesserti against 10 human pathogenic bacteria.
Material & Methods: Dendrostellera lesserti was collected from the Alvand Mountain (1961 m
height) located at Hamedan province. After identification, the extracts were prepared using
maceration method. In this sectional study, antibacterial activity was determined by agar well
diffusion method, MIC (serial dilution method) and MBC. The antioxidant properties of these
extracts was determined by DPPH method. Also, the amounts of phenol and flavonoid was
assayed by Folin-ciocalteu and Aluminum chloride methods, respectively.
Results: The largest growth inhibition zone with 27.3±0.6 mm diameter was observed on
Micrococcus luteus culture exposed to ethanolic extract of the stem. The MIC and MBC of the
extracted obtained from stem were lower than the leaf extract. Methanolic extract of stem in
concentration of 1 mg/ml had the highest scavenging percentage of free radical. The methanol
extracts of stem and leaf achieved the highest amount of phenol and flavonoid, 79.4±0.5
(mgGAE/g) and 2.1±0.1(mgQ/g), respectively.
Conclusion: The results of present study showed that alcoholic extract, especially methanol
extract, of Dendrostellera lesserti showed antibacterial ability. Since the phenolic and flavonoids
compounds have anti-bacterial and anti-oxidant properties, the property showed in this study can
be because of the presence of these compounds in the tissues studied.
Keywords: Dendrostellera lesserti, Antibacterial, Antioxidant, Human pathogenic bacteria.
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