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18/3/92: ، پذیرش مقاله18/1/92:  دریافت مقاله
گال خرنوك در اثر رشد غیرطبیعی بافت گیاهی . داردیسابقه استفاده  طوالنیاهیگيگال بلوط گونه دارمازو به عنوان دارو:مقدمه

در این پژوهش . آیدوجود میبلوط گونه دارمازو بههاي درخت ی سرشاخهیهاي جانبی و انتهاتحت تأثیر واکنش زنبورها بر روي جوانه
Quercusمحلی خرنوك از درخت بلوط گونه با نامAndricus moreaeهاي متانولی و استونی گالاکتریایی عصارهخاصیت ضد ب

infectoriaمورد بررسی قرار گرفتباسیلوس سوبتیلیسو باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس آرئوسهاي گرم مثبت شامل بر باکتري.
گال. شديآورجمعلرستانبلوطيهاجنگلازهاگال. شدانجام1390زییپادریگاهشیآزمایتجربمطالعهنیا:مواد و روش ها،

50،25،5/12،25/6،12/3،56/1هايغلظت. شديریگعصارهساندنیخروشبهاستونومتانوليهاحاللباودیگردابیآسوخشک
درحاصلهايعصارهباکتریاییضدخاصیت.گردیدتهیهرقتيرسروشبهاستونیومتانولیهايعصارهازتریلیلیمبرگرمیلیم

تعیینبرايمیکرودایلوشنروش. گرفتقراربررسیموردمذکور،هايباکتريبرچاهکانتشارروشازاستفادهبامختلف،هايغلظت
ازاستفادهباهادادهتحلیلوتجزیه. گردیداستفادههاعصاره) MBC(کشندگیغلظتحداقلو) MIC(مهارکنندگیغلظتحداقل
.شدانجامانسیوارزیآنالآزمون
ن یب. ش داشتندیمورد آزمايهايه باکتریعلیقابل قبولییایگال خرنوك اثرات ضدباکترمتانولی و استونی يهاعصاره:هاافتهی
ییایاثر ضد باکتر. p)>05/0(وجود داشتيدارها ارتباط معناگال و غلظت عصارهیو استونیمتانوليهاعصارهییایت ضدباکتریفعال

. بودباسیلوس سوبتیلیسو باسیلوس سرئوسشتر از یبلوکوکوس آرئوسیاستافيگال خرنوك بر باکتریو استونیمتانوليهاعصاره
mg/mlوك گال خرنيهاعصارهیحداقل غلظت کشندگ. بود13/3تا mg/ml56/1گال خرنوك يهاعصارهیحداقل غلظت مهارکنندگ

.بدست آمد25/6تا13/3
   ـ ت ضد باکتر  یش فعال یمورد آزما  يهايباکتر همه يخرنوك بر رو  گال یو استون  یمتانول يهاعصاره: گیريبحث و نتیجه ییای

Quercusگال خرنـوك از بلـوط   یو استونیمتانوليهادهد که عصارهیق نشان مین تحقیج حاصل از این، نتایبنابرا. نشان دادند

infectoriaشنهاد نمودیدر درمان پییایب ضد باکتریک ترکیتوان به عنوان یرا م.
فعالیت ضدباکتریایی، گال،  : هاي کلیديواژهAndricus moreae ،Quercus infectoria،استافیلوکوکوس آرئوس

چکیده
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مقدمه
يها برا کیوتیبیش از پنجاه سال است که از مصرف آنت        یب

ـ   یمـ  یعفـون  يهـا يماریمان ب کنترل و در   اسـتفاده   یگـذرد، ول
مقاومـت بـه     دهیـ ن مـواد باعـث بـروز پد       یـ نادرست و مداوم از ا    

ها يماریمقاوم شده و درمان ب     يهاهیش سو یدایک و پ  یوتیبیآنت
لذا استفاده از عوامـل ضـد      ). 2،1(را با مشکل مواجه کرده است       

ــیم ــوبــر روي درختــان . اســتين، ضــروریگزیجــایکروب ط بل
گال ها در    یشود طور کل   یهاي متعدد و متنوعی تشکیل م     گال

ر عوامل زنده ماننـد    یتحت تأث  یاهیبافت گ   یعیر طب یاثر رشد غ  
مختلـف درخـت بلـوط دارمـازو بـه      ياندام هـا يزنبور ها بر رو   

). 3(ندیآیوجود م
يران گـال هـا  یـ این که درخـت بلـوط بـوم       یبا توجه به ا   

ت یدر مـورد خاصـ     يانون مطالعـه  دارد که تاک   يمنحصر به فرد  
جاد شده یک و با توجه به نوع گال ا      یآن ها به تفک    ییایضد باکتر 

ينـه مناسـب و کـاربرد   ین زمیـ ق در ایـ انجام نشده اسـت، تحق  
.خواهد بود
که درکردستان با نام محلی گـال  Andricus  moreaeگال 

ــر فعال   ــود، در اث ــی ش ــناخته م ــوك ش ــخرن ــسیت غی ــور یرجن زنب
Andricus moreae از خــانوادهCynipidaeيجوانــه هــايرو

جـوان درختـان بلـوط گونـه     يدر نـوك شـاخه هـا       ییا انتها ییجانب
Quercus  infectoriaن مطالعـه  یـ هـدف از ا ). 3(شودیجاد میا

گـال خرنـوك     یو اسـتون   یمتانول يهاعصاره ییایاثر ضدباکتر  یبررس
.Aت زنبـور  یـ کـه از فعال  moreae وط دارمـازو  درخـت بلـ  يبـر رو

Quercus infectoriaد، بر عوامـل پـاتوژن شـامل    یآیبه وجود م
Staphylococcus  aureusگـــرم مثبـــتيهـــايبــاکتر 

(ATCC:25923), Bacillus cereus (ATCC:1247)

Bacillusو subtilis (ATCC:1399)بود.
ییای، اثـر ضـدباکتر    2004و همکـاران در سـال        1يباسر

Quercus infectoriaيهـا گـال ینو اسـتو یآبيهاعصاره

لوکوکوس یگرم مثبت ماننـد اسـتاف      يهاياز باکتر  يرا بر تعداد  
س و یلیلوس سـوبت یس و باس یدیدرمیلوکوکوس اپ یآرئوس، استاف 

، سـالمونال   یا کل یشامل اشرش  یگرم منف  يهاياز باکتر  يتعداد
ــیت ــموریف ــودوموناس آئروژی ــ یوم و س ــوزا بررس ــدین از . کردن

ن یتـر لوکوکوس آرئوس حساس  یش شده استاف  یآزما ياهيباکتر
ز یـ هـا ن  ه گونـه  یبق يها رو عصاره. ها بود نسبت به عصاره   يباکتر

1).4(نشان ندادیتیچ حساسیهیاکلیمؤثر بودند، اما اشرش

متـانولی  ،  اثر  عصاره2012و  همکاران  در  سال       2ناجش
فکالیس را بر انتروکوکوکس Quercus infectoriaيگال ها
اثـر  ضـد   متانولیکه  عصارهدادنتایج  نشان.  کردندبررسی

از آن ).5(ه انتروکوکــوس فکــالیس داردیـ باکتریـایی بــاالیی  عل 
خرنـوك انجـام     يهـا در مـورد گـال     یکه مطالعه مشخص   ییجا

و  یمتانولعصاره ییایت ضد باکتر  ین مطالعه فعال  ینشده بود، در ا   
گـرم مثبـت   يهايه باکتریوط علگال خرنوك درخت بل  یاستون

.شدیابیارز

هامواد و روش
انجـام   1390ز سـال    ییدر پـا   یشگاهیآزما ین مطالعه تجرب  یا
ــد ــع. ش ــوك از رو يآورجم ــال خرن ــگ ــازو  ی ــان دارم شگاه درخت

Quercus infectoriaـ ا. واقع در استان لرستان انجام گرفت ن ی
ت فوقانی گـال    قسم. باشدیگال به شکل نیم کره یا گلدانی شکل م        

بـاریکتر  باشـد و انتهـاي آن کمـی         دار بوده و شبیه گلدان می     کنگره
12تـا   8انـدازه طـول آن حـدود        . چـسبد هـا مـی   شده و به شـاخه    

گـال خرنـوك  بـه     ). 3(متر است میلی 12تا   10متر و قطر آن     میلی
خـشک  . م ده درصـد شـسته شـد   یت سـد  یـ پو کلر یدقت با آب و ه    

سپس توسـط   . ل انجام شد  یط استر یشراه و تحت    یشدن گال در سا   
.پودر شدندیاب برقیدستگاه آس

1. Basri

2. Nagesh
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يریروش عصاره گ
ساندن یـ از روش خ   یو متـانول   یه عـصاره اسـتون    یته يبرا

ن صورت که پنجاه گرم از پودر گال را به ارلن           یبه ا . استفاده شد 
48تـر اسـتون اضـافه کـرده و بـه مـدت              یل یلیصد م یس يحاو

پـس از   . صورت ساکن قـرار داده شـد       اتاق و به   يساعت در دما  
د و  یـ واتمن صـاف گرد    یساعت، عصاره با کاغذ صاف     48گذشت  
ل شـد یتبـد  یط، خشک و به پودر عـصاره اسـتون        یمح يدر دما 

پنجاه گرم از پودر گال ز مقدارین یه عصاره متانول  یته  يبرا. )4(
پـس  .  خته شـد یانول خالص رتر متیلیلیم 250يحاودر ارلن   

قه قرار گرفت،   یکر نود دور در دق    یش يعت که ارلن رو   سا48از  
يد و عـصاره در دمـا      یـ واتمن صـاف گرد    یمخلوط با کاغذ صاف   

تـا زمـان      یو  متـانول    یاسـتون  يعـصاره هـا   . ط خشک شد  یمح
چهار  يدر دماوش،  در ظروف در بسته، دور از نوریانجام  آزما
). 7،6(د یگرديگراد نگهداریدرجه سانت

استانداردیکروبیها مهیه سویته
زه از یلیوفیـ ش به صـورت ل یمورد آزمايسم ها یکروارگانیم
وتکنولـوژي دانـشگاه   یقـات ب یمؤسـسه تحق  یکروبـ یون م یکلکس

هـاي  هـاي میکروبـی مطـابق بـا روش    نمونـه . تهران تهیه گردید  
از آن جــایی کــه تــراکم سوسپانــسیون . اسـتاندارد احیــا شــدند 

ــد،   ــتاندارد باشـ ــد اسـ ــی بایـ ــراي  تلقیحـ ــور بـ ــدین منظـ بـ
سوسپانسیون میکروبی از کشت تازه و جوان بـاکتري چنـد        تهیه

کلنی به محیط کشت مولر هینتون براث منتقل شد تا کـدورت            
5/0سوسپانسیون میکروبی تهیه شـده مطـابق بـا لولـه شـماره            

بـاکتري در هـر   5/1×108کدورت معادل (استاندارد مک فارلند    
5/1×107رسـیدن بـه غلظـت       بـراي   . تنظیم گـردد  ) میلی لیتر 

باکتري در هر میلی لیتر، سوسپانـسیون باکتریـایی بـا کـدورت             
.)4(رقیق شد1/0مک فارلند به نسبت 5/0معادل 

١عصاره به روش انتشار در آگارییایت ضد باکتریفعال

، 50هـاي   ها غلظت به منظور بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره      
هـاي  تـر از عـصاره    یل یلـ یم بر م  گر یلیم 25،5/12،25/6،12/3،56/1

به روش انتـشار     یکروبیت ضد م  یمتانولی و استونی تهیه گردید و فعال      
ون یتـر از سوسپانـس  یکرولیکـصد م ی. چاهک مورد بررسی قرار گرفـت    

ح یل تلقـ  ینتون آگار استر  یمولر ه  يت ها یپل يه شده رو  یته یکروبیم
ز پـنج  پـس ا . کنواخت کشت داده شـد یل به صورت  یو با سوآپ استر   

ل در  یپـت پاسـتور اسـتر      ید بـا پـ    یط گرد یع جذب مح  یقه که ما  یدق
هـر  يچاهک به قطر شش میلی متـر رو      يمناسب، تعداد  يهافاصله

تـر  یکرولیها با اضافه کردن ده م     ته چاهک . دیجاد گرد یط  کشت ا   یمح
از هـر کـدام از       . ل مـذاب بـسته شـد      ینتون آگار اسـتر   یط مولر ه  یمح

تـر درون چاهـک مربـوط بـه آن     یکرولیصـد م  زان    یـ غلظت ها  به  م     
ن یک خـالص  سفالکـس  یوتیب یون آنت یسپس از سوسپانس  . خته شد یر
گـرم بـر     یلـ یم 01/0به غلظـت    ) رانیا يک ساز یوتیب یشرکت  آنت  (
ک چاهـک بـه عنـوان کنتـرل مثبـت           یتر در   یکرولیتر، صد م  یل یلیم

ــرا ــتافيب ــیلوس  یاس ــرئوس و باس ــیلوس س ــوس، باس لوکوکوس آرئ
تـر مـولر   یکرولیاز صـد م    یکنتـرل منفـ    يبرا. خته شد یلیس ر سوبتی

37ون در یساعت انکوباسـ   24ل  استفاده و بعد از       ینتون براث استر  یه
).8(شدند يریعدم رشد اندازه گيگراد قطر هاله هایدرجه سانت

٢لوشنیکرودایبه روش مMBCو MICن ییتع

ن حـــداقل غلظـــت یـــیتعيلوشـــن بـــرایکرودایروش م
ــدگمهارک MBC4یو حــداقل غلظــت کــشندگMIC3 ینن

.دیها استفاده گردعصاره
ل خانـه   یته گرد استر   ياخانه 96ت  یکروپلین روش در م   یدر ا 

-یلـ یگـرم در م یلیم56/1تا 50يمربوط به رقت ها6تا 1شماره  

1. Agar Diffiusion

2. Micro Dilution

3.. Minimum Inhibitory Concentration

4..Minimal Bactericidal Concentration
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ی، کنتـرل منفـ  8ف ی، کنترل مثبت و رد7ف یرد. تر از عصاره بود  یل
تر از غلظت مربـوط     یکرولیف  صد م   یر رد ه 6تا   1يدر خانه ها  . بود

ط کـشت  یتـر محـ  یکرولی،صد م 7ف  یبه هر خانه اضافه شد و در رد       
تــر از مــولر یکرولیست میــ،  دو8ف یــنتــون بــراث و در ردیمــولر ه

، صـد  8ف یـ ردءدر تمام خانه ها به استثنا. نتون براث اضافه شد  یه
در هـر  يباکتر5/1× 107ون معادل کدورتیتر از سوسپانس یکرولیم
بالفاصــله بعــد از کامــل شــدن خانــه هــا، . تــر اضــافه شــدیلیلــیم
630قـرار داده شـد و در طـول مـوج       1زایت در دستگاه اال   یکروپلیم

ت بـه   یـ کروپلیسـپس م  . شـد  ينانومتر جذب ها خوانده و نگـه دار       
گـراد انکوبـه شـد و دوبـاره          یدرجـه سـانت    37ساعت در    24مدت  

زان جـذب   یـ سه م یاز مقا . ده شد زا خوان یجذب آن توسط دستگاه اال    
ن یک از چاهک هـا و همچنـ  یون در هر  یقبل و بعد از انکوباس     ينور

ن رقـت از    یجاد شده در چاهک ها، کمتـر      یکدورت ا  یچشم یبررس
یماده مورد آزمون کـه در چاهـک مربـوط بـه آن غلظـت، کـدورت                

بـه  . در نظـر گرفتـه شـد   MICزانیـ شد به عنوان میمشاهده نم
تـر از   یکرولیش، پنجـاه م   یمـورد آزمـا   عـصاره    MBCنییمنظور تع 
يو سه چاهک مربوط به غلظـت هـا  MIC مربوط بهيچاهک ها

نداشـتند،   یصیش که کدورت قابل تشخ    یشتر از عصاره مورد آزما    یب
کشت داده   ینتون آگار به صورت خط    یط کشت مولر ه   یمح يبر رو 
درجـه  37يت هـا در دمـا  یـ ون پلیساعت انکوباسـ   24پس از   . شد
. قـرار گرفـت  یت ها مورد بررسیپليبر رويگراد، رشد باکتریانتس

ط کـشت جامـد   یمحـ يش کـه بـر رو  یمورد آزمـا از عصاره یغلظت
شـد بـه   یمـشاهده نمـ  ياز بـاکتر يچ گونه رشـد یمربوط به آن ه   

. در نظر گرفته شدMBC عنوان 
د یـ شات چهار بـار تکـرار گرد      یج حاصل آزما  ید نتا ییبه منظور تأ  

و (ANOVA)انس یـ ز واریها با آزمون آنـال یه و تحلیل داده  تجز). 9(
.انجام شد16ش یرایوSPSSافزار با استفاده از نرم

هایافته
گـــرم مثبـــت ییایـــه باکترین مطالعـــه ســـه ســـویـــدر ا

س یلیلوس سـوبت  یلوس سرئوس و باس   یلوکوکوس آرئوس، باس  یاستاف
قـه  یبـه طر  یمورد بررس  يهاعصاره ییایت ضد باکتر  یانتخاب و فعال  

و یمتـانول يهـا عـصاره . ن شـد یـی آن هـا تع يبـر رو   یو کم  یفیک
ن قطـر   یانگیـ م ير بـاال  یگـال خرنـوك بـا دارا بـودن مقـاد           یاستون
1.نشان دادندییباالیکروبیت ضد میرشد فعالعدم يهاهاله

یلـ یم50و25ين قطر هاله عدم رشد در غلظت ها      یانگیم
يخرنـوك بـرا    یو اسـتون   یتر از عـصاره متـانول     یل یلیگرم بر م  

شتر از یس بیلیلوس سوبتیلوکوکوس آرئوس و باس  یاستاف يباکتر
ن قطر هاله عـدم     یانگین م یهمچن. ن بود یک سفالکس یوتیب یآنت

تـر و بـاالتر از   یلیلـ یگرم بـر م    یلیم 25/6يرشد در غلظت ها   
لوس یباســيبــاکتريخرنــوك بــرایو اســتونیعــصاره متــانول

تـوان  ین، مـ یبنـابرا . ک بوده اسـت یوتیبیشتر از آنت یسرئوس ب 
گــال یو  اســتونیولعــصاره  متــانییایر ضــدباکتریگفــت تــأث

ن یک سفالکـس  یـ وتیب یشتر از آنتـ   یباال ب  يهاخرنوك در غلظت  
).2و1جدول (بوده است 

متانولی هاي مختلف عصارهقطرهاله عدم رشد درغلظتمیانگین . 1جدول 
)متریلیم(ر حسبهاي مورد آزمون ببر باکتريخرنوك 

باسیلوس سوبتیلیسباسیلوس سرئوساستافیلوکوکوس آرئوس يباکتر
غلظت

)(mg/ml

انحرافمیانگین
معیار

انحرافمیانگین
معیار

انحرافمیانگین
معیار

502227/2058/0187/1
257/186/13/1858/03/155/1

5/121613/1558/0137/1
25/61303/1158/0111
12/33/109/23/81/287/1
56/17/75/17/66/160

شاهد
1741/11130/15/1456/1مثبت

یکروگرمیم30نیسفالکس:شاهد مثبت

1. Elisa Reader
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استونی هاي مختلف عصارهمیانگین قطر هاله عدم رشد درغلظت. 2جدول 
)متریلیم(هاي مورد آزمون برحسب خرنوك بر باکتري

استافیلوکوکوس 
آرئوس

باسیلوس سوبتیلیسباسیلوس سرئوس يباکتر

غلظت
)mg/ml(

انحرافمیانگین
معیار

انحرافمیانگین
معیار

انحرافمیانگین
معیار

507/216/17/1958/07/1858/0
257/186/13/175/17/1658/0

5/121617/156/1131
25/67/136/13/1358/0111
12/31013/116/17/86/1
56/17/66/196/260

شاهد 
1741/11130/15/1456/1مثبت

نیسفالکس:شاهد مثبت
گـال خرنـوك     یو استون  یمتانول يهاعصاره MICر  یمقاد

ن یکمتـر . مورد آزمون با هم برابر بوديهايک از باکتر یهر يبرا
برابـر لوکوکوس آرئـوس و یاسـتاف يبـاکتر يبـرا MICمقدار 

mg/ml56/1 ــدار ــراMICو مقـ ــاکتريبـ ــيبـ لوس یباسـ
بود mg/ml13/3 لوس سرئوس مشابه و برابریس و باسیلیسوبت

و يز بـا هـم مـساو    یـ هر دو عـصاره ن     MBCر  یمقاد). 3جدول(
ــرا ــر یاســتافيب ــوس براب ــراmg/ml13/3لوکوکوس آرئ يو ب

ــ ــوبتیباسـ ــیلیلوس سـ ــرئوس یس و باسـ ــسان و یلوس سـ کـ
).3جدول (بود mg/ml25/6برابر

یو حداقل غلظت کشندگیحداقل غلظت مهار کنندگ. 3جدول
مورد آزمونيهايگال خرنوك بر باکتریو استونیعصاره متانول

یعصاره متانول یعصاره استون

MBC MIC MBC MIC
ينوع باکتر

13/3 56/1 13/3 56/1 لوکوکوس آرئوس یاستاف

25/6 13/3 25/6 13/3 س سرئوسباسیلو

25/6 13/3 25/6 13/3 باسیلوس سوبتیلیس

يریگجهیبحث و نت
يمـار یدرمـان ب   يم برا یقد يهااز زمان  یاهیگ يهاعصاره

ن مواد بـا    یا يبا توجه به سازگار   . اندها مورد استفاده قرار گرفته    
ــرات دارو ــدن و اث ــیب ــمفی ــا تحقد آنی ــه ــر روی ــرات يق ب اث

يبـرا  یهـا در طـب سـنت      نکه مـصرف آ    یاهانیگ ییایضدباکتر
. باشدیها گزارش شده، با ارزش ميماریدرمان ب

یو کمـ ) انتشار چاهـک (یفین پژوهش با دو روش ک یدر ا 
و یمتــانوليهــانــشان داده شــد کــه عــصاره) لوشــنیکرودایم(

يبـر رو   یینسبتا بـاال   ییایگال خرنوك اثرات ضد باکتر     یاستون
قطـر  يچاهـک انـدازه  در روش . گرم مثبت داشتند  يهايباکتر
م داشـت   یدار غلظـت عـصاره نـسبت مـستق        رشد با مقـ   عدمهاله

)0,05p< .(
ن اسـت   یـ ا ه نشان دهنـده   ین سو یا يبر رو  يروند اثرگذار 

ش یدارد که با افـزا     یمشخص ياه اثر ضد باکتر   ین گ یا که عصاره 
شتر یز ب ین اثر ن  یش ماده مؤثره ا   یگر با افزا  یا به عبارت د   یغلظت  

ـ . شـود  یم لوکوکوس آرئـوس بـا داشـتن قطـر         یاسـتاف   ياکترب
ها و مقـدار  مختلف از عصارهيرشد بزرگتر در غلظت ها   عدمهاله

MIC   لوس یس و باسـ   یلیلوس سوبت یسه با  باس   یکوچکتر در مقا
گـال  یو اسـتون   یمتـانول  يهـا سرئوس  نـسبت بـه اثـر عـصاره         

ــر اســتخرنــوك حــساس ــاکتر. ت س و یلیلوس ســوبتیباســيب
. ها داشتند کسان نسبت به عصاره   یت  یوس حساس لوس سرئ یباس
کـسان  یت یباعث حساسين دو باکتر یار ا یبس يهاد شباهت یشا
بـات  یترک يبافت گال حـاو   . ها نسبت به عصاره ها شده است      آن
بات ین ترک یباشد و ا  یک م یدتانیک و اس  یدگالیهمچون اس  یفنل
ــرات فيدارا ــولوژیزویاث ــی ــ ين دارایک و همچن ــواص آنت یخ
باشـند  یمـ  یو ضد قـارچ    ی، ضد التهاب  ییای، ضد باکتر  یدانیاکس

يهــاعـصاره ییایـ ت ضـد باکتر یتـوان خاصــ ین، مـ یبنـابرا ). 4(
ن یدر ایبات فنلیگال خرنوك را به وجود ترک  یو استون  یمتانول
.ها نسبت دادعصاره

که توسط سـاتیراپاتکول و همکـاران در سـال           یقیدر تحق 
هـاي  مختلـف شـامل عـصاره      يهار عصاره یانجام شد، تأث   2011
Quercusگـال  یو کلروفرمـ ی، هگزانـ ی، آبـ ی، اتانولیمتانول

infectoria)بــر ) گــال نامــشخصيجادکننــدهینــوع زنبــور ا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                               5 / 7

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-1269-fa.html


همکارانوانیجهانبلوطدرختخرنوكگالیاستونویمتانولعصارهییایباکترضدتیفعال

91ویژه نامه گیاهان دارویی، بهار هم، چهاردیافته، دوره / 82

س و یلیلوس سـوبت  یلوکوکوس آرئـوس، باسـ    یاسـتاف  يهايباکتر
نسبت به یمتانوليعصاره. قرار گرفت یمورد بررس  یا کل یاشرش

مقـدار   . هـا داشـت  يبـاکتر يبـر رو يشتریـ ها اثـر ب ه عصاره یبق
MICي متـــانولی بـــراي بـــاکتري اشرشـــیا کلـــی،  عـــصاره

لیس  به ترتیب برابـر      یاستافیلوکوکوس آرئوس و باسیلوس سوبت    
).10(لیتر بودگرم بر میلیمیلی62/0و 25/1، 50/2

ن نظر با پژوهش حاضر مطابقـت دارد کـه   یها از اافتهین  یا
س در یلیلوس ســوبتیوس آرئــوس و باســلوکوکیاســتافيبــاکتر

يهــر دو بــاکتر. قــرار گرفــتیپــژوهش مــا هــم مــورد بررســ
MICمقـدار  . ها نـشان دادنـد  نسبت به عصارهییت باال یحساس

ــرا ــاکتريب ــر یلــیم56/1لوکوکوس آرئــوس یاســتافيب گــرم ب
گــرم بــر یلــیم13/3س یلوس ســوبتلیباســيتــر و بــرایلیلــیم
.تر بوده استیلیلیم

يهـا عـصاره  ییایت ضد باکتر  ی، فعال 2009در سال    داروغا
گـال  يجادکننـده ینوع زنبـور ا (Quercus  infectoriaگال

ــشخص ــر بــاکتر ) نام ــايرا ب ــتافيه لوکوکوس آرئــوس، یاس
ــودوموناس آئروژ ــ یس ــوزا، اشرش ــین ــهیا کل ــاکتر، ي، گون انتروب

س، کلبسیال  نومونیه، کلبسیال  اکسی توکـا و          یلیرابیپروتئوس م 
ی، اتانول یمتانول يهاعصاره. کردند یروباکتر  فروندي، بررس   سیت
هـا بـه  روش      آن ییایت ضد باکتر  یه شد و فعال   یاز گال ته   یو آب 

يج نـشان داد کـه عـصاره       ینتـا . شـد  یوژن بررسـ  یـ فیسک د ید
و  یمتـانول  ينسبت به عـصاره    يباالتر ییایاثر ضد باکتر   یاتانول

يهـا بـاکتر  اثر عصاره نسبت به  ين باکتر یترحساس. داشت یآب
يبرا یاتانول يعصاره MICمقدار  . لوکوکوس آرئوس بود  یاستاف

ج یدر نتـا  ). 12(تـر بـود     یلیلـ یگرم بر م  یلیم 12/3ين باکتر یا
ن یتـر لوکوکوس آرئـوس حـساس    یحاصل از پـژوهش مـا اسـتاف       

MICمقـدار  . بودیو استونیمتانولنسبت به اثر عصاره يباکتر

ن یـ ا يخرنـوك بـرا    یو اسـتون   یمتـانول  يهـا حاصل از عـصاره   
ن قطر  یانگیسه م یبا مقا . تر بود یلیلیگرم بر م  یلیم 56/1يباکتر

يهـا عـصار  MICکسان  یر  ین مقاد یرشد و همچن  عدم يهاهاله
شـود کـه هـر دو       یگال خرنـوك مـشاهده مـ       یو استون  یمتانول
. هستند یمشابه ییایت ضد باکتر  یفعال يگال خرنوك دارا  عصاره

کـه  یبات فعـال  یتوان حدس زد که نوع و مقدار ترک       ین، م یرابناب
کسان در دو حالل متـانول و  یطور دارد به  ییایت ضدباکتر یخاص

1. استون حل شده است

ضـد  يت هـا یـ ن فعالیر محققـ یالزم به ذکر است کـه سـا     
يهـا عـصاره  یدانیاکـس  یو  آنت   ی، ضد التهاب  ی، ضد قارچ  يالرو
).13-16(را گزارش کرده اندQuercus infectoriaيهاگال

يهـا قابـل مالحظـه عـصاره      ییایـ با توجه به اثر ضد باکتر     
يزايمـار یب يهايباکتر يگال خرنوك بر رو    یو استون  یمتانول

یمارسـتان یمخرب و ب   يهاجاد انواع عفونت  یگرم مثبت  که در ا     
یاهیـ گ يتواند به عنـوان فـرآورده     یها م ن عصاره ینقش دارند، ا  

ن الزم اســت مطالعــات یهمچنــ. ردیــنظــر قــرار گمــدیعــیطب
) رهیو غ  ی، آب یاتانول(ن گال   یا ير عصاره ها  یسا يبر رو  يشتریب

.ردیصورت گ

یتشکر و قدردان
ارشد بوده که    یان نامه دوره کارشناس   ین مقاله حاصل پا   یا

.ده اسـت  یواحد فالورجان به انجام رسـ      یدر دانشگاه آزاد اسالم   
، خـانم   یقـات یشگاه تحق یـ محتـرم آزما   له از کارشناس  ین وس یبد

داشـتند، کمـال    ين پژوهش با ما همکار    یشاهسار که در انجام ا    
.میتشکر را دار

1. Darogha
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