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اي و  هاي گرم منفی روده برهان بر باسیل اثر بخشی عصاره هیدرو الکلی گیاه
  هاي گرم مثبت هوازي باسیل
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 13/8/88 ، تاریخ پذیرش 28/6/88تاریخ دریافت 
 چکیده

 در این تحقیق اثر بخشی . مورد استفاده قرار می گیردسهال ساده و اسهال خونیادرمان گیاه برهان در  :زمینه و هدف
  .عصاره هیدروالکلی این گیاه بر باسیل هاي گرم منفی روده اي و باسیل هاي گرم مثبت هوازي تعیین گردید

ر حالل الکل  با روش خیساندن د برهانبرگ گیاه میوه، گل و آزمایشگاهی - در این تحقیق تجربی :مواد و روش ها
هاي  پس از تغلیظ عصاره. سپس با حالل اتیل استات، ترکیبات پلی فنلی آن جدا گردید. گیري تام قرار گرفتند مورد عصاره

 حداقل غلظت  و حداقل غلظت مهار کنندگی ماده ضد میکروبیهاي دیسک دیفیوژن و نیز رقت در لوله، مختلف با روش
 هاي اشریشیاکلی، شیگال دیسانتریه، پروتئوس میرابیلیس، سالمونال تیفی و کتريبا  آنها برکشندگی ماده ضد میکروبی

ها با هم و نیز با چند آنتی  ثیر هر کدام از عصارهاسپس ت. هاي آنتراسیس و سرئوس مورد سنجش قرار گرفتند باسیلوس
 . بیوتیک مختلف، با روش آنالیز واریانس مقایسه گردیدند

ف گیاه مذکور فقط بر شیگال دیسانتریه، باسیلوس آنتراسیس و سرئوس نتایج مؤثر و نزدیک به هاي مختل  عصاره:یافته ها
حداقل غلظت مهار نتایج . با این حال تأثیر عصارة تام میوه بهتر از عصاره گل، برگ و فالونوئیدي میوه بود. اند هم داشته

 و 125/0برروي سه باکتري نامبرده، به ترتیب  ندگی ماده ضد میکروبیشحداقل غلظت ک و کنندگی ماده ضد میکروبی
  .یدروالکلی آن شبیه بودهلیتر بود در حالی که اثرات ترکیبات پلی فنلی میوه این گیاه با عصاره   گرم در میلی25/0

 و با دستیابی به فرموالسیون جدیدي از این ترکیبات، امکان  برهان با شناسایی ترکیبات مختلف گیاه:نتیجه گیري
  .هاي التهابی، آسم و افزایش سطح ایمنی بیماران فراهم خواهد شد  براي درمان بیماريآناده از استف
   یدروالکلی، شیگالهعصاره  ، باسیلوس ها، فالونوئید ها،گیاه برهان : کلیديگانواژ
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  مقدمه
طـی سـالیان متمـادي داروهـاي طبیعـی، خـصوصاً       
گیاهان دارویی اساس و حتـی در برخـی مـوارد تنهـا طریـق               

در عین حال مواد اولیه موجـود در      . شدند  درمان محسوب می  
ي و یا بـه عنـوان گیاهـانی بـا       این گیاهان در صنعت داروساز    

ــرار   ــتفاده قـ خاصـــیت ضـــد عفـــونی کننـــدگی مـــورد اسـ
  .)2، 1(گرفتند می

ــام علمــی   ــا ن ــاه برهــان ب   Albizzia lebbeckگی
 متـر  5-20زینتی، بدون خار و بـه ارتفـاع    درختی است زیبا،

هـاي   شـاخه . هایی با پوست سبز روشـن دارد     که ساقه و شاخه   
هـاي    گـل . دهـد    درخـت مـی    گستردة آن وضع چتر مانند بـه      

 صورتی و یا سرخ رنگ آن به تعـداد فـراوان بـر روي       ،سفید
اي نیام باریک و نازك، مسطح و  میوه .شود ها ظاهر می شاخه

. اي روشـن دارد     هاي بیضوي دراز به رنگ قهـوه        محتوي دانه 
 .یابد روید و پرورش می در مناطق نیمه گرم آسیا و آفریقا می      

 بوشهر، بلوچستان،  مانندوحی جنوب ایراناین گیاه غالباً در ن 
  .)3(آبادان، خرمشهر، اهواز و بندر عباس رویش دارد
،  (Gum) ترکیبات شیمیایی برهـان شـامل صـمغ   

. باشــند  مــی(Tannin) تــانن و(Saponin)  چنــد ســاپونین
شـود   هاي گیاه گرفته می    مخلوطی از چند ساپونین که از دانه      

ــید  (Oleanoic acid)داراي اســــید اولئانوئیــــک  ، اســ
ــید (Alinocytic) آلینوســــــــــــــــیتیک  و اســــــــــــــ

هــاي   دانــه.اســت  (Echinocystic Acid)اکینوسیــستیک
 (Albigenic Acid)داخل غالف داراي اسید آلبـی ژنیـک   

چنـین   هـم  .)4(باشـد  است که ایزومر اسید اکینوسیستیک مـی 
ــدي ــات فالونوئیـ ــه ) 5 ،6( Flavonoid)(ترکیبـ ــید آمینـ اسـ

  .)8، 7(دارد(Aibizzine) ی زینغیرپروتئینی آلب
ــراي درمــان نــاراحتی  ــاه ب ــاي  از پوســت ایــن گی ه

 پوســتی، خـــارش، رفـــع التهـــاب، مـــداواي بـــاد ســـرخ 

(Erysipelase)    ــرق ــی ع ــر طبیع ــاد و غی ــح زی ــع ترش  و رف
هـاي   ها و دانـه   و چین از پوست ساقه     در هند . شود  استفاده می 

واسـیر   اسـهال سـاده و معالجـه ب       ،آن براي رفع اسـهال خـونی      
هـاي آن بـه عنـوان نـرم      عالوه بر این از گل    . شود  استفاده می 

ها و  کننده و باز کنندة دمل و جراحات و براي معالجه جوش     

بعـضی از  . )9، 5، 4(گـردد  نیز براي درمـان آسـم اسـتفاده مـی        
ترکیبات این گیاه داراي اثرات ضد باروري، ضد هورمـونی          

ـ      و ضد تومـوري مـی      اي  ت ویـژه باشـند کـه در پزشـکی اهمی
  .)9(دارند

 اثرات گیاه برهان دارايچنین عصارة پوست  هم
. باشد هاي هوازي می ضد میکروبی بر میکروارگانیسم

مکانیسم اثر آن به علت نشت ماده سیتوپالسمی از پیکر 
ها نیز  بعضی از بررسی. )10 ،9(باشد ها به بیرون می میکروب

 در این گیاه اند که ترکیبات فالونوئیدي موجود نشان داده
هاي  داراي اثرات ضد باکتریال بر تعداد زیادي از باکتري

  .)9 ،7(پاتوژن بوده است
هدف این بررسی نیز تعیین اثر عصاره 
هیدروالکلی اجزاء هوایی این گیاه برچند باسیل گرم منفی 

. بودهاي گرم مثبت  خانوادة انتروباکتریاسه و نیز بعضی باسیل
اي است که در  یز به خاطرنقش ویژهها ن انتخاب این باکتري
اي کودکان یا  روده-اختالالت معدي ایجاد اسهال و یا
  .نمایند بزرگساالن ایفا می

  
 مواد و روش ها

هاي  باکتري آزمایشگاهی –در این تحقیق تجربی 
، Bacillus cereus) -(PTCC1247باسیلوس سرئوس 

، Salmonella typhi) - (PTCC1639 سالمونال تیفی
 (PTCC1188- Shigella dysentriae)  دیسانتريشیگال

 از (PTCC1399- Escherchia coli)اشریشیاکلی  و
 –هاي علمی مرکز کلکسیون میکروبی در سازمان پژوهش

باکتري باسیلوس  صنعتی ایران  تهیه گردید ولی دو
  و پروتئوس میرابیلیس(Bacillus anthracis)آنتراسیس 

(Proteus mirabilis) در . هاي بالینی جدا شدند نهاز نمو
 SIM : هاي تشخیصی استاندارد نظیر نهایت با انجام تست

,(Triple Suger Iron Agar)TSI  (Lysine Iron 
Agar)LIA ,(Sulfide indole motility) مالونیت و ،

هاي حساسیت به  هاي گرم منفی و با انجام تست اوره باسیل
دآگار و شکل پنی سیلین، حرکت، همولیز در محیط بال

هاي گرم مثبت مجدداً مورد آزمایش قرار  ها، باسیل کلنی
  .)11(گرفتند
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 براي گرفتن عصاره گیاه از روش خیساندن
(Maceration)هاي خرد  ارلن حاوي اندام.  استفاده شد

شرکت " درصد 80شدة گیاه با مقدار الزم از حالل اتانول 
ار  ساعت روي شیکر قر48-72 براي مدت "سیمین تاك

گرفت تا عمل جدا سازي مواد مؤثره به خوبی صورت 
سپس خیسانده را با صافی کتانی و بعد با صافی . )12(پذیرد

کاغذي صاف کرده و با استفاده از دستگاه تقطیر در خالء 
)- Heidolphتغلیظ و عصارة خشک آن تعیین )  آلمان

براي تهیه عصاره پلی فنلی، عصاره تام تغلیظ . مقدار گردید
 - آلمان Merckشرکت (ده را با مقادیر الزم اتیل استات ش

مخلوط و سپس عمل ) به عنوان حالل فالونوئیدي
عصارة اتیل استاتی نیز به همان . انتاسیون انجام گرفتکد

تغلیظ و خشک ) با دستگاه تقطیر در خالء(طریق ذکر شده 
نیز جدا ) فالونوئیدي(به این ترتیب عصارة پلی فنلی. گردید

  .)13(شد
میوه، (با حل کردن مقدار یک گرم از هر عصاره 

لیتر اتانول، ابتدا غلظت  در یک میلی) برگ، گل و فالونوئید
هاي   درصد و سپس با حل کردن مقادیر مختلف، غلظت100

 حجمی - درصد آن عصاره به صورت وزنی80 و 60، 30، 1
  .تهیه گردید

انتشار از   اولروش .در این تحقیق از دو روش استفاده شد
. بود (Disk diffusion method)طریق دیسک کاغذي 

 - Kirby) بوئر - طبق روش متداول کربیروشدر این 

Bauer)ها نسبت به  ، جهت تعیین حساسیت میکروارگانیسم
ابتدا سوسپانسیون میکروبی . مواد ضد میکروبی عمل گردید

 روش استاندارد تهیه بر اساس مک فارلند 5/0معادل 
سپس با استفاده از یک سوآب استریل اشباع شده . )11(شد

اي در تمام  اي فشرده از سوسپانسیون میکروبی، کشت سفره
)  آلمانMerckشرکت (سطح پلیت مولر هینتون آگار 

) شرکت پادتن طب(هاي با قرار دادن دیسک. ایجاد گردید
هاي  اشباع شده از ماده ضد میکروبی و نیز بعضی از دیسک

 نظیر وانکومایسین، تتراسیکلین، سفتی آنتی بیوتیکی
زوکسیم، سفتریاکسون و جنتامایسین، به منظور مقایسه با 

برسطح محیط کشت  عصاره ضد میکروبی مورد آزمایش

 درجه 37 ساعت در دماي 24ها به مدت  باکتري، پلیت
در پایان دوره انکوباسیون هاله عدم . گراد انکوبه شدند سانتی

متري به دقت  ا خط کش میلیرشد اطراف هر دیسک ب
این کار براي هر رقت و هر باکتري به . )14(گیري شد اندازه

در این بررسی از .  بار انجام پذیرفت5طور جداگانه، حداقل 
هاي کاغذي استریل فاقد هر گونه ماده ضد  دیسک

پس از تعیین . میکروبی، به عنوان کنترل استفاده گردید
و نیز تعیین وزن میانگین هر ها  دانسیته هرکدام از عصاره

هاي میوه،  دیسک کاغذي، مقدار وزن هرکدام از عصاره
، 19، 18گل، برگ و نیز عصاره فالونوئیدي میوه به ترتیب 

  . گرم به ازاي هر دیسک بود  میلی43 و 35
هاي مختلف گیاه برهان، با  براي مقایسه عصاره

اري هاي آم هاي آماري توصیفی و آزمون استفاده از روش
 )p>05/0(دار بودن  سطح معنی و)آنالیز واریانس(

رقت دوم روش ، هاي مختلف تعیین گردید غلظت
با استفاده از . بود (Tube Dilution Method)اي لوله

اي، حداقل غلظت مهار کنندگی مادة ضد  روش رقت لوله
– Minimal Inhibitory Concentration)میکروبی 

MIC)دة ضد میکروبی  و حداقل غلظت کشندگی ما
)MBC- Minimal Bacteriocidal Concentration (

در این روش از محیط کشت آبگوشتی . گردید تعیین می
ابتدا از . استفاده شد)  آلمانMerckشرکت (مولرهینتون 

 ، 25/0 ، 5/0، 1هاي سریالی حاوي  مادة ضد میکروبی رقت
موده و لیتر محیط را تهیه ن  گرم در هر میلی0625/0 و 125/0

 میکرو لیتر سوسپانسیون 10ها، سپس به هر کدام از این لوله
این لوله در .  افزوده شد)11( مک فارلند5/0میکروبی معادل 

.  ساعت انکوبه شدند18گراد به مدت   درجه سانتی37دماي 
 در نظر MICاي که فاقد کدورت بود به عنوان  آخرین لوله

ت مجددي از ، کشMBC، ولی براي سنجش )15(گرفته شد
تر و باالتر از آن بر روي  ینی و یک رقت پاMICهاي  لوله

-24بعد از . محیط جامد مولر هینتون آگار صورت گرفت
گراد،   درجه سانتی37ها در   ساعت انکوبه کردن پلیت18

اي که هیچ گونه رشدي از باکتري بر روي پلیت  آخرین لوله
  .)15(شد در نظر گرفته MBCمربوطه نداشت، به عنوان 
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شناســایی  بــراي   E-test بــا روش MICتعیــین 
MIC   ــد ــصاره فالونوئیــدي اســتفاده گردی ــک  .  ع ابتــدا ی

 مک فارلند تهیه نمـوده و  5/0سوسپانسیون میکروبی مطابق با   
بر روي سطح محیط مولر هینتـون آگـار بـه طـور یکنواخـت        

هـاي سـریالی      مادة ضد میکروبی را در غلظت     . پخش گردید 
هـاي   هیه کرده و در شرایط آسپتیک به دیـسک        ت) مانند قبل (

سـپس  . منتقـل شـدند   ) شرکت پـادتن طـب    (کاغذي استریل   
ها به ترتیب غلظت از باال به پایین، به صورت خطی و  دیسک

ــد   ــرار گرفتن ــد ق ــر روي محــیط جام ــشت ســرهم ب ــداز . پ بع
گراد، بـه مـدت     درجه سانتی37ها در دماي     انکوباسیون پلیت 

ضوي شکل ممانعـت از رشـد بـاکتري        ساعت، هاله بی   18-16
محـل قطـع هالـه    . هـا ایجـاد گردیـد    در اطراف نـوار دیـسک   

 در نظـر گرفتـه   MICها، به عنـوان   ممانعت از رشد با دیسک   
  .)16(شد
  

  ها یافته
نتایج به دست آمده از آزمون مقایسه میانگین قطر         

هاي مختلف عصاره میوه گیاه برهان بر       هاله عدم رشد غلظت   
الدیسانتریه نـشان دهنـدة آن اسـت کـه تفـاوت            باکتري شیگ 

ــی ــانگین   معن ــین می ــود   4داري ب ــوه وج ــصاره می ــت ع  غلظ
ها به صورت دوتـایی       ، ولی چنان چه میانگین    )p>05/0(دارد

 درصـد  100 و 80با یکدیگر مقایسه شـوند، میـان دو غلظـت     
چنـین بـین    و هم ) لیتر   گرم در میلی   8/0و   1به ترتیب حاوي    (

 گـرم   3/0 و   6/0به ترتیب حاوي    ( درصد   60  و 30دو غلظت   
داري از نظر آماري  از عصاره میوه  تفاوت معنی  ) لیتر  در میلی 

ــدارد ــروه   .)p<05/0(وجــود ن ــر دو غلظــت گ ــان دیگ ــه بی ب
، )60 و30(چنـین دو غلظـت گـروه دوم    و هم ) 100 و   80(اول

امـا  . کننـد  از نظر اندازه قطر هاله عدم رشد مانند هم عمل می     
ــا هــر کــدام از   ام از غلظــتمیــان هــر کــد هــاي گــروه اول ب

ــت ــی    غلظـ ــاوت معنـ ــاي گـــروه دوم تفـ ــود  هـ داري وجـ
  ).1نمودار(دارد

  

  
هاي ایجاد شده علیه باکتري  میانگین قطر هاله. 1نمودار

آنتی  در مقایسه با ،برهان توسط عصاره تام میوة گیاه شیگالدیسانتریه
. وش دیسک دیفیوژنبه ر)  بار آزمایش5میانگین (هاي مختلف  بیوتیک

دیسک کاغذي استریل فاقد هر ماده (دار با گروه کنترل  اختالف معنی*
   .)ضد میکروبی

)Te :میکروگرم،  30تتراسیکلینVa :میکروگرم30وانکومایسین  ،
GM :میکروگرم10جنتامایسین  ، CT : میکروگرم30سفتی زوکسیم  ،

CRO :میکروگرم30سفتریاکسون      (  
  

 درصـد  100هـاي   ین براي عـصاره   چن  این نتایج هم  
گـل، بـرگ و فالونوئیـدي میـوه در      ) لیتر  یک گرم در میلی   (

ها، در هنگام سنجش دو به دو بـا یکـدیگر    مقابل بقیه باکتري 
  .  بود1مشابه نمودار

هاي اجزاء مختلف گیاه برهان و     مقایسه اثر عصاره  
هاي مختلف بر میـانگین قطـر هالـه عـدم رشـد             آنتی بیوتیک 

 درصد 100هاي  شیگال دیسانتریه نشان داد که غلظت   باکتري  
چنین آنتی بیوتیک     عصاره میوه، گل، برگ، فالونوئید و هم      

سفتی زوکسیم و جنتامایسین اثر یکسانی داشته اما در مقایسه      
بــا دو آنتــی بیوتیــک تتراســایکلین و سفتریاکــسون متفــاوت 

  ).2نمودار(کنند عمل می) تر ضعیف(
 

 
ــه میــانگی.2 نمــودار ــاکتري  ن قطــر هال  هــاي ایجــاد شــده علیــه ب

درصــد میــوه، گــل، بــرگ و 100عــصاره وســطت  شیگالدیــسانتریه
هاي مختلـف    در مقایسه با آنتی بیوتیک      برهانفالونوئیدي میوه گیاه    

نشان داده شـده     به روش دیسک دیفیوژن     )  بار آزمایش  5میانگین  (
  .است

 استریل فاقد هر ماده دیسک کاغذي(اختالف معنی دار با گروه کنترل  *
  .  )ضد میکروبی
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ــر   نتــایج ایــن بررســی هــم ــشان داد کــه اث ــین ن چن
میـوه بـر   ) لیتـر   یـک گـرم در میلـی      ( درصـد    100هاي    غلظت

میانگین قطر هاله عدم رشد باسیلوس سرئوس نسبت به گل و      
و در واقع هاله عدم    )p>05/0(داري داشته   برگ تفاوت معنی  

داري بـا   امـا تفـاوت معنـی   کنـد،   تري ایجـاد مـی     رشد بزرگ 
چنــین آنتــی بیوتیــک   درصــد فالونوئیــد و هــم100عــصاره 

بـا ایـن حـال عـصاره      ). p<05/0(دهد  وانکومایسین نشان نمی  
 درصد میوه در مقایسه با دو آنتی بیوتیک تتراسایکلین و 100

داري نیـز     تر عمل کـرده و تفـاوت معنـی          جنتامایسین ضعیف 
  ).3نمودار(دهد نشان می

 

  
باسیلوس علیه باکتري  هاي ایجاد شده  میانگین قطر هاله.3 ارنمود

میوه، گل، ) درصد100(عصاره یک گرم در میلی لیتر  توسطسرئوس 
هاي  در مقایسه با آنتی بیوتیک برهانبرگ و فالونوئیدي میوه گیاه 

به روش دیسک دیفیوژن نشان داده )  بار آزمایش5میانگین (مختلف 
  .شده است

دیسک کاغذي استریل فاقد هر ماده (دار با گروه کنترل اختالف معنی*
  . )ضد میکروبی

  
این نتایج در مورد باسـیلوس آنتراسـیس نـشان داد       

لیتـر عـصاره میـوه در     که میانگین غلظت یک گـرم در میلـی       
ــانگین ــا می ــسه ب ــی  مقای ــک گــرم در میل ــاي عــصاره ی ــر  ه لیت

ت چنین آنتی بیوتیـک وانکومایـسین تفـاو         فالونوئیدي و هم  
 اما در مقایسه با میـانگین       ). p<05/0(داري نداشته است    معنی

لیتــر بـرگ و گــل و   دو غلظـت عــصاره یـک گــرم در میلـی   
داري نـشان   چنین آنتی بیوتیک سفتریاکسون تفاوت معنی   هم

مقایـسه همـین   . کنـد    و بهتر از آنها عمـل مـی        )p>05/0(داده
حاکی عصاره با دو آنتی بیوتیک تتراسایکلین و جنتامایسین          

دار بوده و هاله عدم رشـد کـوچکتري ایجـاد          از تفاوت معنی  
  ).4نمودار(نمود

  
 باسیلوس علیه باکتري هاي ایجاد شده  میانگین قطر هاله.4 نمودار

درصد میوه، گل، برگ و فالونوئیدي میوه  100توسط عصارهآنتراسیس 
 بار 5میانگین (هاي مختلف   در مقایسه با آنتی بیوتیکبرهانگیاه 

  .به روش دیسک دیفیوژن نشان داده شده است) آزمایش
دیسک کاغذي استریل فاقد هر ماده (دار با گروه کنترل اختالف معنی*

  . )ضد میکروبی
  

 5بنابراین در این تحقیق، نتایج حاصل از میـانگین     
هاي میوه، گل و برگ گیاه برهان با غلظـت   بار تکرار عصاره 

 هاله عدم رشد باسـیلوس      لیتر، بر روي قطر     یک گرم در میلی   
آنتراسیس، سرئوس و شیگال دیسانتریه یکسان و یـا نزدیـک       

 محاسبه شده بـراي هرکـدام   MICچنین هم. به هم بوده است   
لوله حـاوي  (لیتر  گرم در میلی  125/0ها، برابر با      از این عصاره  

 25/0 آنها برابـر بـا رقـت قبلـی یعنـی             MBCو)  درصد 5/12
  . حاصل گردید)  در صد25وي لوله حا(لیتر  گرم در میلی

 کـه   MICبراي عصارة فالونوئیدي میوه نیز نتایج       
 بـاکتري شـیگال   3 به دسـت آمـد بـراي هـر         E.testاز روش   

 گـرم   125/0دیسانتریه، باسیلوس آنتراسیس و سرئوس همان       
  .لیتر بود در میلی

  
  بحث 

وجـود خـواص ضــد عفـونی کننــدگی عـالوه بــر     
ی یـ ب سنتی به گیاهـان دارو    اثرات درمانی از عوامل توجه ط     

برهان از گیاهانی اسـت      گیاه. )2(هاي اخیر بوده است     در سال 
که در طـب سـنتی بـه دلیـل خـواص درمـانی و اثـرات ضـد               

رویـش  . میکروبی فراوان مورد توجه زیاد قرار گرفتـه اسـت         
فراوان این گیاه در مناطق جنـوبی و شـرقی ایـران، بـویژه در        

) نظیر بندرعباس و خوزستان  (مناطق آب و هوایی گرم ایران       
 -هـاي پوسـتی    واستفاده از اجـزاء مختلـف آن بـراي درمـان         
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ــاري    ــان بیم ــصوص در درم ــه خ ــدي، ب ــابی و   جل ــاي الته ه
 از عوامل موثر براي انتخاب )9، 5، 4(هاي ساده و خونی  اسهال

  .گیاه برهان در این بررسی بوده است
ــی عــصاره   ــایج بررس ــل و هنت ــدروالکلی میوه،گ ی

هاي گرم منفی و مثبت حاکی از  ن گیاه برروي باسیلبرگ ای
ــوس    ــشیاکلی، پروتئ ــاکتري اشری ــر ســه ب ــأثیر آنهــا ب عــدم ت
میرابیلیس و سالمونالتیفی بوده، در حالی که بر سـه بـاکتري            
ــیلوس     ــسانتریه، باس ــی شیگالدی ــایش، یعن ــورد آزم ــر م دیگ
آنتراسیس و باسیلوس سرئوس نتایج موثر و نزدیـک بـه هـم          

  .داشته است
هــاي بـه دسـت آمــده از روش    میـانگین قطـر هالـه   

دیسک دیفیوژن نشان داد که بیشترین اثر مربوط بـه عـصاره             
اتانولی تام میوه گیاه مذکور بر باسیلوس آنتراسیس و پس از        

در ایـن بررسـی، کمتـرین    . آن بر شیگال دیسانتریه بوده است 
اثر حاصل، مربوط به اثر عصاره برگ بر باسـیلوس سـرئوس          

در واقع باسیلوس سرئوس مقاومت بیشتري نسبت بـه دو          . بود
  .ها نشان داد باکتري حساس نام برده در مقابل تمامی عصاره

چنـین نـشان داد کـه عـصاره      نتایج این بررسی هـم  
فالونوئیدي میوه نیز بر سه باکتري شیگالدیسانتریه، باسیلوس   

هاي مختلف موثر بوده، اما بـر    سرئوس و آنتراسیس با غلظت    
میانگین قطـر هالـه عـدم رشـد آنهـا بـه طـور متفـاوتی عمـل                

در این میان عصاره فالونوئیدي میوه با غلظت یـک          . کند  می
باعـث ایجـاد هالـه عـدم رشـد      ) درصد100(لیتر  گرم در میلی  

  .شود یدروالکلی میهبسیار نزدیک یا مشابه با عصاره 
مطالعات انجام شده توسط محققین بنگالدشـی در        

نشان داد که ترکیبـات فالونوئیـدي      )  Dhaka (دانشگاه داکا 
 فـالون   -دي متوکـسی  -7، نظیـر     برهـان  موجود در میوه گیاه   

(7-dimethoxy-flavon) 4-یدروکــــــــسیه دي 5و`3 و 
(3`-5-dihydroxy-4`)  ــته و ــی داش ــد میکروب ــیت ض  خاص

 باکتري مختلف، از طریق دیـسک  19آنها این اثر را بر روي    
مـورد  ) روگـرم در هـر دیـسک       میک 200بـا مقـادیر     (دیفیوژن

آنها نشان دادند که اگرچـه ترکیبـات        . )7(سنجش قرار دادند  
فالونوئیـدي میـوه گیـاه برهـان بـر سـالمونال تیفـی و شـیگال         

تأثیر است، ولـی بـر اشریـشیا کلـی و باسـیلوس             دیسانتریه بی 

هـاي عـدم رشـدي بـا قطرهـاي بـه              سرئوس اثر داشته و هالـه     
با ایـن  . نماید مقابل آنها ایجاد میمتر در   میلی15 و 10ترتیب  

ثیر این ترکیبات در مقایسه با آنتی بیوتیک کانامایسین احال ت
  .کمتر بوده است

نتایج حاصل از تحقیق ما نیز در مـواردي بـا نتـایج     
تحقیـق  خـوانی داشـته اسـت و عـالوه بـر آن، نتـایج           آنها هم 

  نشان داد اثر ضد میکروبی گیاه برهان فقط مربوط بـه            حاضر
کومـار و همکـاران نیـز    . باشـد  ترکیبات فالونوئیدي آن نمـی   

نشان دادند که ترکیبات فعال جداشده از پوست گیـاه برهـان    
داراي فعالیت ضـد میکروبـی بـوده و موجـب تـراوش مـواد              

. )9(گـردد  سیتوپالسمی موجود در پیکر میکروارگانیـسم مـی      
بعضی از محققین هندي نیز نشان دادنـد کـه ایـن تـاثیر ضـد              

  .)10(یکروبی مربوط به آنتراکینون گلیکوزیدها استم
  بـراي    MICنکته دیگر اینکه در بررسی حاضـر،        

بـه طـوري   . هاي اجزاء مختلف گیاه برهان یکسان بود    عصاره
یدروالکلی میوه، بـرگ  ههاي   حاصل براي عصاره MICکه

و گل ونیز عصاره فالونوئیدي میوه این گیاه مشابه و برابر بـا            
در این حالـت قطـر هالـه     . لیتر بوده است    در میلی  گرم   125/0

هـاي   عدم رشد برروي محیط مولرهینتون آگار براي بـاکتري     
هاي  شیگالدیسانتریه و باسیلوس آنتراسیس، در مقابل دیسک   

متـر     میلی 9اشباع شده از عصاره فالونوئیدي میوه گیاه، برابر         
تایج این ن. متر به دست آمد  میلی 8و براي باسیلوس سرئوس،     

تر، کـه در مقابـل غلظـت بـاالتر      هاي بزرگ نشان داد که هاله 
حاصـل گردیدنـد، مربـوط بـه     ) لیتر  گرم در میلی25/0یعنی  (

MBCهاي حساس در نظر گرفته شدند  بوده و به عنوان هاله.  
  

  نتیجه گیري
با توجه بـه اهمیـت گیـاه برهـان در طـب سـنتی و              

الً در حفاظـت از     موارد استعمال فراوان آن و نقشی که احتما       
چنین با در نظـر گـرفتن نتـایج     ، هم)9(هاي کبدي دارند   سلول

توان از طریق آنالیز ترکیبـات ضـد    حاصل از این تحقیق، می   
باکتري موجود در گیاه و یافتن ماده خالص و موثر آن و نیـز      
 بررسی اثرات فارماکولوژیکی ماده خـالص شـده در شـرایط         

، مقدمات (In vivo)  بدن داخل و(In vitro)  آزمایشگاهی
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. هـاي عفـونی فـراهم نمـود         معرفی آن را براي درمان بیماري     
ــم در        ــد آس ــوي ض ــات ق ــود ترکیب ــا وج ــه ب ــمن آن ک ض

هاي گیاه برهان، تهیه فرموالسیون جدید دارویی براي  عصاره
هاي التهابی، افزایش سطح ایمنی و درمان آسم دور از         درمان

  .انتظار نیست
  

  تشکر و قدردانی 
ز معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، مرکز ا

هاي عفونی و گرمسیري و دانشکده  تحقیقات بیماري
شاپور اهواز که با  داروسازي دانشگاه علوم پزشکی جندي

هاي طرح و امکانات الزم ما را در  أمین هزینهتتصویب و 
اند، سپاسگزاري  ه تحقیقاتی یاري رسانیدهژانجام این پرو

  .یمینما می
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Abstract 

 
Background: Albizzia lebbeck is used for the treatment of diarrhea and dysentery. In this study 

the efficacy of hydro-ethanolic extract of this plant on enteric gram-negative and aerobic gram-positive 
bacillis was determined.   

Materials and Methods: In this experimental-clinical trial, cold maceration method by ethanol 
was used for extraction of Albizzia lebbeck fruit, seed, flower and leaves. Then its polyphenolic 
components were separated by ethyl acetate. After concentrating the different extracts through disk 
diffusion and tube dilution, the effect of minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal 
bacteriocidal concentration (MBC) of their antibacterial component on shigella dysenteriae, proteus 
mirabilis, escherchia coli, bacillus cereus and bacillus anthracis were evaluated. Also, the 
antibacterial effects of Albizzia lebbeck extracts together and in combination with some antibiotics, 
were compared through variance analysis.  

Results: Different extracts of Albizzia lebbeck just had similar and positive effects on shigella 
dysenteriae, bacillus cereus, and bacillus anthracis. However, the hydro-ethanolic fruit extract was 
more effective than the falavnoid fruit, flower and leave extracts. MIC and MBC results for 
antibacterial material on the three aforementioned bacterias were 0.125 and 0.25 gram/ml, respectively 
while the effects of the polyphenolic components of this plant's fruit were similar to its hydro-
ethanolic extracts.  

Conclusion: Through the identification of different components of Albizzia lebbeck and the 
attainment of new formulations of these components, the grounds will be provided for its application 
on treatment of patients with inflammatory diseases and asthma, and on improvement of their immune 
system. 
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