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برگ گردو حاوی تاننها ،فالونوئیدها ،ویتامینها ،اسیدهای گیاهی ،مواد نفتوکینونی و ژوگلون ( )5- hydroxy-1,4-naphthoquinoneمیباشد .هدف
از انجام این تحقیﻖ بررسی عوامل تﺄثیرگﺬار عﺼارههای آبی و اتانولی برگ گردو بر روی گونههای مﺨتلﻒ کاندیدا و همچنین اثر آنتیباکتریال آن
بر روی پروپیونی باکتریوم آکنه در شرایط آزمایشگاهی ،بهمنظور استفاده عﺼاره در اسپری ،برای درمان قارچ پوستی بود .به این صورت که با استفاده
از روش رقیﻖسازی در محیط مایﻊ ( ،)Broth Microdilutionاثرات ﺿد قارچی عﺼارههای آبی و اتانولی برگ گردو بر ﺿد چهار گونـه کاندیدائی
(کاندیدا آلبیکنﺲ ،کاندیدا گالبراتا ،کاندیدا تروپیکالیﺲ و کاندیدا کروزئی) مورد آزمایﺶ قرار گرفت .گونههای قارچی مورد آزمایﺶ ،در
مجاورت با ﻏلظتهای مﺨتلﻒ از این ترکیبات قرار داده شدند و حداقل ﻏلظت مهارکنندگی از رشد ( )MICو متﻌاقﺐ آن حداقل ﻏلظت کشندگی
) (MFCهر یﮏ از عﺼارهها برای قارچهای مورد نظر بهﻃور جداگانه تﻌیین شد ،از ﻃرفی با تهیه کردن عﺼاره اتانولی برگ گردو و اثرات ﺿد
میکروبی آن به روش چاهﮏ دیفیوژن ،تﻌیین ( )MICو ( )MBCبا روش رقت لولهای علیه پروپیونی باکتریوم آکنه انجام شد .در این پژوهﺶ ،مقایسه
روشهای مﺨتلﻒ عﺼارهگیری از برگ درخت گردو از ﻃریﻖ بررسی روبﺶ رادیکالهای آزاد ( )DPPHو فﻌالیت ﺿد میکروبی ،تﻌیین کمی و
کیفی ترکیبات فنولی به روش  HPLCدر موثرترین روش عﺼارهگیری نیز انجام شد .بر اساس نتایﺞ ،عﺼاره اتانولی برگ گردو اثر ﺿد قارچی بر
علیه گونههای کاندیدایی را نشان داد .عﺼاره آبی برگ گردو تنها از ﻃریﻖ توقﻒ رشد قارچ ،اثرات ﺿد قارچی خود را اعمال نمود .همچنین در
پروپیونی ،عﺼاره اتانولی برگ درخت گردو در هر دو روش آگار دیفیوژن و ماکرودایلوشن بر روی باکتری پروپیونی باکتریوم آکنه دارای اثر مهاری
بود .نتایﺞ نشان داد که عﺼاره اتانولی دارای اثر ﺿد میکروبی بر روی باکتری پروپیونی باکتریوم آکنه بوده ،که میتواند بهعنوان فرآوردهای آنتی-
باکتریال در درمان عفونتهای خارجی حاصل از این میکروارگانیسم مطرح گردد.

کلید واژه :برگ گردو ،ژوگلون ،HPLC ،عفونت قارچی ،گونههای کاندیدا ،عﺼاره آبی و اتانولی ،آنتیاکسیدانی.
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مقدمه

محققان مﺨتلفی فﻌالیت ﺿد میکروبی آنتیاکسیدانهای ﻃبیﻌی

فرآوردههای ﻃبیﻌی ترکیبات آلی هستند که بهوسیلهی سیستم-

را بررسی کردند .وی و همکاران فﻌالیت ﺿد میکروبی

های زنده تشکیل میشوند .تﻌیین ساختار ،شیمی ،سنتز و بیوسنتز

پیرولیژنوس اسید حاصل از شاخههای درخت گردو را بررسی

آنها از بﺨﺶهای عمدهی شیمی آلی محسوب میشود.

کرده و گزارش کردند که فنولها و اسیدهای آلی حدود

ترکیباتی را که بهﻃور ﻃبیﻌی یافت میشوند میتوان به سه دسته-

 %43/14از کل ترکیبات استﺨراجی را تشکیل دادند .این

ی بزرگ تقسیم کرد .نﺨست ،ترکیباتی که در همهی سلولها

محققان بیان کردند که ترکیبات حاصله خاصیت ﺿد میکروبی

وجود دارند و نقﺶ مرکزی را در متابولیسم و تکثیر آن سلولها

دارند .در پژوهشی نفتوکینونها و فالونوئیدها بهعنوان ترکیبات

بازی میکنند .این ترکیبات شامل نوکلئیﮏ اسیدها و

فنولی اصلی آنها هستند .حﻀور فالونوئیدها و سایر ترکیبات

آمینواسیدها و قندها میباشند .چنین ترکیباتی را متابولیتهای

فنولی در برگ گردو گزارش شده است ] .[17با توجه به مطالﺐ

اولیه مینامند .دوم ،مواد پلیمری با وزن مولکولی خیلی باال مثل

گفته شده ،برگ و پوسته گردو بهدلیل داشتن ترکیبات فنولی و

سلولز ،لیگنینها و پروتئینها میباشند که ساختارهای سلولی را

بالطبﻊ خﺼوصیات ﺿد میکروبی و همچنین با توجه به اینکه

تشکیل میدهند .سرانجام ،ترکیباتی هستند که ﻃیﻒ ویژهی

این محﺼول بومی کشور ماست بهعنوان یﮏ محﺼول جدید

محدودی از گونهها میباشند .این ترکیبات متابولیتهای ثانویه

قابل توجیه میباشد و هدف از انجام این پژوهﺶ بررسی فﻌالیت

هستند .بیﺶتر متابولیتهای اولیه اثر بیولوژیکی خود را درون

ﺿد میکروبی عﺼارههای حاصل از برگ گردو میباشد.

سلول یا ارگانیسمی که تولید کنندهی آنهاست اعمال میکنند.

ترکیبات فنلی از مواد بارز برگ گردو هستند بهﻃوری که در

از سوی دیگر ،متابولیتهای ثانویه ،به خاﻃر اثر بیولوژیکی خود

تحقیقات انجام شده بیﺶ از ده ترکیﺐ فنولی همانند-3 :

بر ارگانیسمهای دیگر توجه زیادی را جلﺐ نمودهاند ].[55

کافیوییل کویینیﮏ اسید- 5 ،کافیوییل کویینیﮏ اسید -3 ،پی

امروزه ترکیبات آنتیاکسیدانی موجود در میوهجات و

کوماروییل کویینیﮏ اسید -1 ،پی کوماروییل کویینیﮏ اسید،

سبزیجات بسیار مورد توجه واقﻊ شدهاند و نقﺶ مهمی در حفﻆ

پی کوماریﮏ اسید ،کوپﺬستین  3گاالکتوزید ،کوپرستین -3

سالمت و پیﺶگیری از بیماریها ایفا میکنند .فشار مﺼرف-

پنتوزید ،کوپرستین  3آرابینوزید ،کوپرستین  3گزیلوزید،

کنندگان برای اجتناب از استفاده ترکیبات ﺿد میکروبی

کوپرستین 3رامنوزید از برگ این گیاه شناسایی شده است .در

شیمیایی و همچنین افزایﺶ مقاومت بدن به آنتیبیوتیﮏهای

مجموع تا  73گرم در هر کیلوگرم برگ خشﮏ گردو را

سنتزی منجر به رشد فزآینده به استفاده از این ترکیبات ﻃبیﻌی

ترکیبات فنولی تشکیل دادهاند و حدود  43درصد از این

در صنﻌت ﻏﺬا شده است ] .[19در راستای حﺬف و یا کاهﺶ

ترکیبات فالونونها هستند .فالونوییدها نیز همانند آپیگنین،

افزودنیهای شیمیایی در مواد ﻏﺬایی تحقیقات زیادی برای

گاالنجین ،پینوسمبرین ،پونسیرتین ،جنکوانین ،وفورافالوانون G

جایگزین کردن مواد شیمیایی با مواد ﻃبیﻌی انجام شده است .در

،نارینجین ،نارینجینین ،اپیگالوکاتشین گاالت ،لوتیولین،

همین زمینه تالشهای زیادی برای یافتن آنتیاکسیدانهای

ایزوفالون ،فالونول گلیکوزید ،هیدروکسی سینامیﮏ اسید و

ﻃبیﻌی از منابﻊ گیاهی صورت گرفته است .برگ و پوسته گردو

 -5هیدروکسی 9و 1نفتوکویینون به عنوان عوامل آنتی

جزء محﺼوالت جانبی گردو میباشند و بنابراین جز منابﻊ ارزان

میکروبیال شناسایی شدهاند ] .[17-51ترکیبات فنولی در

قیمت حاوی آنتی اکسیدانهای ﻃبیﻌی میباشند در حالی که

بسیاری از گیاهان دیگر نیز وجود دارند و اثر ﺿد میکروبی آنها

تولید مواد سنتزی هزینه باالیی را میﻃلبد .بههمین منظور

بستگی به محل و تﻌداد گروههای هیدروکسیل روی حلقه فنلی
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دارد و ادعا شده که ارتباط مستقیمی بین تﻌداد گروههای

انفﻌال داخلی با  ROSبه اکسایارها تبدیل میشوند که قادر به

هیدروکسیل و سمیت آنها روی میکروارگانیسمها وجود دارد

اکسید کردن لیپیدها ،پروتئینها و  DNAهستند .کالً مواد آنتی-

] [21و فنلهای اکسید شده نیز اثر شدیدتری اعمال میکنند

اکسیدان عالوه بر درمان یا پیشگیری از سرﻃان ،در پیشگیری از

] .[43فالونها ،فالونوییدها و فالونولها نیز ساختمان فنولی

بیماریهای قلبی و عروقی ،کاتاراکت ،اختالالت مغزی و

داشته ،اثر ﺿد میکروبی دارند .اثر ﺿد میکروبی آنها احتماالً

سیستم ایمنی ،در جلوگیری پیری زودرس ناشی از عوامل

ناشی از ترکیﺐ پروتیینهای خارج سلولی و یا تشکیل کمپلکﺲ

اکسیداتیو نیز موثرند ].[1

با دیواره سلولی و یا ایجاد اختالل در ﻏشای سلول
میکروارگانیسمها است ] .[49کاتشین یکی از فالونوییدهای
برگ گردوست ] [14که در چای سبز نیز موجود میباشد و
خاصیت ﺿد میکروبی چای سبز نیز به همین ماده نسبت داده
شده است ] .[45بﻌﻀی از فالونوییدها از جمله گلسیریزین ][45
و چریزین ] [97روی  HIVنیز موثرند .تاننها نیز گروهی از
ترکیبات فنلی هستند که با رسوب ژالتین محلول اثر قابض
دارند .این مواد در قسمتهای مﺨتلﻒ گیاه ممکن است یافت
شوند و در برگ گردو نیز وجود دارند .اثر ﺿد میکروبی آنها
را مربوط به مهار فﻌالیت آنزیمی و پروتئینهای ترنسپورتر می-
دانند ] 55و .[75ترکیبات فنلی بهخﺼوص فالونوییدها عالوه بر
اثر ﺿد میکروبی ،به دلیل خاصیت آنتیاکسیدانی قوی نیز بسیار
مفید هستند .این مواد با بدام انداختن رادیکالای آزاد و کاهﺶ
استرس اکسیداتیو و همچنین مهار ماکروملکولهای
اکسیداسیون خطر بیماری دژنراتیو را کم میکنند ] .[59در کل،
مواد آنتیاکسیدان عالوه بر درمان یا پیشگیری از سرﻃان ،در
پیشگیری از بﻌﻀی از بیماریهای قلبی و عروقی ،کاتاراکت،
اختالالت مغزی و سیستم ایمنی ،در جلوگیری از پیری زودرس
ناشی از عوامل اکسیداتیو نیز موثرند ] .[1به هر حال بﻌﻀی از
محﺼوالت ﻃبیﻌی مانند ویتامین  ،E ،C ،Aفالونوئید ها ،پلی
فنولها یا خﺼوصاً ترکیبات فنولی که ظرفیتهای آنتی-
اکسیدانی را در شرایط واقﻌی نشان میدهند میتواند بﻌد از نفوذ
سلولها ،توسط  ROSاکسیده میشوند و بدینسان گونههای
رادیکالی اﺿافی مانند رادیکالهای فنوکسیل ،هیدروکسیل و
سوپراکساید را تولید کنند .حقیقتاً آنتیاکسیدانها توسط فﻌل و

گیاهشناسی گردو
گردو ) (Juglans Regia L.متﻌلﻖ به ردهی نهاندانگان ،زیر
ردهی

دولپهایها،

راستهی

Amentales

خانوادهی

 Juglandaceaeو جنﺲ  Juglansمیباشد ،میوه آن شفت و
دارای  29گونه میباشد که همگی خزان دار و دارای میوهی
خوراکی هستند ]79و .[93گیاهی درختی است که ارتفاع آن
به  92 -95متر میرسد و دارای برگهای فراوانی است ].[21
این خانواده متشکل از  7جنﺲ و  51گونه میباشد .وجود
ترکیبات مﺨتلفی در پوست و بهویژه برگ گیاه گردو نظیر:
تاننها  ،ترکیبات نفتاکینونی (بهویژه  )Jugloneو مشتقات
اکسیژنه نفتالن ،فالوونوئیدها (بهویژه  ،)Quercetinفنولیﮏ
اسیدها ،روﻏنها و اسیدهای چرب ،سبﺐ کاربرد گسترده اجزای
مﺨتلﻒ این گیاه در ﻃﺐ سنتی شده است ،با این حال عمده
فﻌالیت ﺿد میکروبی و ﺿد قارچی این گیاه به ترکیبات،
فنولیﮏ و پلی فنولیﮏ مشتﻖ از این گیاه نسبت داده شده است.
در مطالﻌات مﺨتلفی ،اثر دارویی و ﺿد میکروبی گیاه گردو
( )Juglans regiaمورد بررسی قرار گرفته است ] .[54-47به-
ﻃور مثال  Oliveiraو همکاران در مطالﻌهای ترکیبات فنلی،
ظرفیت آنتیاکسیدانی و فﻌالیت ﺿد میکروبی پوست گردو را
در پرتغال مورد بررسی قرار دادند .در مطالﻌه آنها باکتریهای
گرم مثبت در مقایسه با باکتریهای گرم منفی و قارچهای
کاندیدا آلبیکنﺲ و کریپتوکوکوس نئوفرمنﺲ ،حساسیت بیﺶ-
تری نسبت به عﺼاره آبی پوست گردو نشان دادند ] .[12گردو
از درختان بسیار مهم و ارزشمند میباشد که در بسیاری از
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نقاط جهان یافت میشود ،در ایران این گیاه از ارتفاع  24متر

برای شناسایی مواد فالونوییدی ترکیبات کینونی و فنولیکی

پایینتر از سطح دریا در مازندران ،و تا ارتفاع بیﺶ از 2555

صورت پﺬیرفته است ].[57

متر از سطح دریا در چهارمحال و بﺨتیاری رویﺶ داشته و
بهجز استانهای ساحلی خلیﺞ فارس و دریای عمان در سایر
استانهای کشور کشت میگردد .تمام قسمتهای گردو از
جمله پوست سبز میوه حاوی ترکیﺐهای دارویی زیادی بوده
و اثر مفیدی بر سالمت انسان دارد ] .[3از بین اعﻀای خانواده
درخت گردو ،در ایران تنها گونهی  Juglans regiaمیروید
که بیﺶتر در نواحی شمالی -ﻏربی و جنوبی کشور گسترش
دارد .در کتﺐ ﻃﺐ سنتی با نام عربی آن جوز نام برده میشود.
درخت آن را به فرانسوی  Noyer cimmunو به انگلیسی
 Walnut treeمینامند ] .[14ژوگلون ترکیبی نفتوکینونی است
که در برگ تازه و پوسته سبز میوه گردو یافت میشود ].[41
ژوگلون همچنین میتواند در برگها پوست و یا چوب درخت
گردو باشد .اما ﻏلظت کمتری در ریشه دارد .ژوگلون بهﻃور
بسیار کمی در آب محلول است و بﻌد از دو ماه میتواند شکسته
شده و خاصیت خود را از دست بدهد ] .[59-14برخی مطالﻌات
خواص آنتی باکتریال بودن محﺼوالت گردو و بهﻃور
اختﺼاصی پوست گردو گزارش گردیده است ] .[7ژوگلون
بارزترین ماده موجود در اندامهای مﺨتلﻒ گیاه گردو میباشد.
این ماده یﮏ کینون ( )5-hydroxy-1,4-naphthoquinoneبا
فرمول شیمیایی  C10H6O3با وزن مولکولی  971/94میباشد که
پیﺶ ماده ترکیﺐ آن  -5هیدروکسی 9و1و تری نفتالین
گلوکوزید است و بهصورت پیوند شده در اندامهای هوایی به-
ویژه برگها وجود داشته و در اثر آبشویی تحت عمل
هیدرولیز و اکسیداسیون قرار گرفته به ژوگلون تبدیل میشود
] .[9مطالﻌات وسیﻌی در مورد اکسیداسیون مواد فنولیﮏ
موجود در اندامهای مﺨتلﻒ گیاه گردو و چگونگی تبدیل مواد
شیمیایی ذکر شده انجام شده است ] .[23همچنین تحقیقات
مشابهی بر روی اندامهای دیگری گردو مانند پوست سبز گردو

خواص و ارزش دارویی گردو
برگهای گیاه  J. regiaدارای خواص درمانگر گوناگونی
مانند خاصیت ﺿد قارچ ،ﺿدکرم انگلی روده ،پاالینده و
قابض ،شل کننده عﻀالنی ،دردهای روماتیسمی ،تﺐ ،بیماری-
های پوستی ،ﺿد پوستهریزی پوست ،تسکین دهنده درد و
هیپوگلیسمیﮏ میباشند ،در ﻃﺐ سنتی برای درمان نارسایی
وریدی و بیماری بواسیر کاربرد دارد .همچنین ،برگ گردو
یﮏ منبﻊ بالقوه از ترکیﺐهای محافﻆ سالمت میباشد و به-
ﻃور وسیﻊ در ﻃﺐ سنتی برای درمان نارسایی وریدی و بیماری
بواسیر بهکار میرود .همچنین ﺿد اسهال ﺿدکرم روده،
ﺿدقارچ ،کاهنده قند و فشارخون میباشد .در واقﻊ برگ
گردو حاوی مقادیر قابل توجهی ترکیﺐهای پلی فنولی می-
باشد ] .[14از برگ و پوست میوه درخت گردو در ﻃﺐ سنتی
برای اثرات دارویی گوناگون و مفیدی که دارد استفاده می کنند
مانند داروی قابض و تجزیه کننده بافتهای شاخی ] ،[99ﺿد
اسهال و ﺿد کرم پهن و تﺼفیه کننده و مقوی ] ،[47ﺿدقارچ
] ،[37و کاهﺶ دهنده قند خون ] ،[31از این گیاه اثر ﺿد
ویروس بر علیه ویروس التهاب کیسه مﺨاط دهان ( vesicularis

 ،)stomatitisنیز گزارش کردهاند ] .[27همچنین ] [25در مورد
تﺄثیر تسکین دهندگی ترکیﺐ ژوگلون تحقیقاتی انجام داده اند.
در این پژوهﺶ ،مقایسه روشهای مﺨتلﻒ عﺼارهگیری از
برگ درخت گردو از ﻃریﻖ بررسی رویﺶ رادیکالهای آزاد
 DPPHو فﻌالیت ﺿد میکروبی و تﻌیین کمی و کیفی ترکیبات
فنولی به روش  HPLCدر موثرترین روش عﺼارهگیری نیز
انجام شد .بهﻃور سنتی دمکرده  95-25گرم برگ گردو در یﮏ
لیتر آب جوش برای کاهﺶ مقدار قند در بیماران دیابتی اثر
محسوس داشته و جوشانده آن در استﻌمال خارجی برای التیام
زخمها و شستشوی آنها و بیماریهای پوستی و اگزما و قارچی
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مفید است ] .[94آکنه ولگاریﺲ بیماری است که به درجات

بهمنظور کشﻒ منابﻊ جدید دارویی بر علیه عفونتهای

مﺨتلﻒ در سنین نوجوانی و بلوغ دیده میشود .در آمریکا،

باکتریایی مورد نیاز میباشد .لﺬا استفاده از گیاهان دارویی و

ساالنه حدود  2میلیون نفر به آکنه شدید نیازمند به درمان مبتال

ترکیبات شیمیایی آنها میتواند فواید بالقوهای در حل این

میشوند ] .[33در حال حاﺿر ،بروز بیماریهای قارچی که در

مشکالت داشته باشد .در سالهای اخیر بر جایگزین نمودن مواد

گﺬشته کمتر دیده میشدند ،با توجه به وجود شرایط مستﻌد

ﻃبیﻌی در کنترل و درمان عفونتها و بیماریهای مﺨتلﻒ به-

کننده بسیار زیاد ،رو به افزایﺶ است ،بهﻃوری که بیماریهای

جای داروهای شیمیایی صناعی دارای اثرات جانبی نامطلوب

آسپرژیلوزیﺲ،

تاکید میگردد ] .[34قسمتهای مﺨتلﻒ گردو از جمله پوست

موکورومایکوزیﺲ و  ، ...از جمله مشکالتی هستند که بیماران

سبز روی میوه گردو ،پوست درخت ،مغز و برگ گردو در

دچار ﺿﻌﻒ ایمنی را تحت تﺄثیر قرار میدهند و روند بهبودی

داروسازی مورد استفاده هستند و تا حدودی اثر ﺿد میکروبی

این بیماران را با مشکل مواجه میسازند ] .[34گونههای

نیز از خود نشان دادهاند ] .[25ولی برگ گردو بهدلیل فراوانی،

کاندیدا ،عامل ﻃیﻒ گستردهای از عفونتهای گوناگونی

در دسترس بودن و امکان تهیه ارزان آن بدون اینکه به درخت

هستند که از آن جمله میتوان به عفونتهای ﻏشای مﺨاﻃی،

آسیﺐ برساند ،اگر موثر باشد ،میتواند جانشین مناسبی برای

سندرمهای کاندیدیازیﺲ جلدی و عفونتهای کاندیدیازیﺲ

داروهای سنتتیﮏ و ﻏیرسنتتیﮏ باشد.

ارگانهای حیاتی بدن اشاره نمود ] .[13-4عوارض جانبی بسیار

بررسی فیتوشیمیایی برگ گیاه

مﺨتلفی

مانند:

کاندیدیازیﺲ،

Juglans

زیاد داروهای ﺿد قارچی شیمیایی که در پارهای از مواقﻊ بسیار

Regia

خطرناك میباشند ،باعﺚ شده است که پزشکان تا آنجایی که

اسیدهای فنلی و فالونوئیدها دو گروه عمدة ترکیﺐهای فنلی

امکان دارد از این داروها کمتر استفاده کنند ] .[11وجود چنین

موجود در برگ گردو هستند ] .[4مهمترین اسیدهای فنلی

مسائلی باعﺚ شده است که محققین و دانشمندان درصدد یافتن

برگ گردو ،اسید کافئوئیلکوینیﮏ و اسید کوماروئیلکوینیﮏ

ترکیباتی باشند که اثرات بسیار خوب و عوارض جانبی کمتری

هستند .مهمترین فالونوئیدهای موجود در برگ گردو،

داشته باشند .بههمین منظور ،تا به امروز مطالﻌات مﺨتلفی بر روی

ژوگلون ،کوئرستین گاالکتوزید ،مشتﻖهای کوئرستین

اثرات دارویی گیاهان و استفاده از آنها به عنوان داروی

پنتوزید ،کوئرستین آرابینوزید ،کوئرستین گزیلوزید،

جایگزین صورت گرفته است که گیاه گردو هم از این قﻀیه

کوئرستین رامنوزید و مشتﻖهای کامپفرول پنتوزید هستند.

مستثنی نبوده است .با توجه به اشارات متﻌدد مبنی بر اثرات ﺿد

کاتشین نیز یکی از فالونوییدهای برگ گردوست

].[29-23

میکروبی گیاهان دارویی بومی ایران ] ،[2از جمله گردو بر روی

مهمترین ترکیﺐ شیمیایی گردو ژوگلون است که از لحاظ

استافیلوکوکوس اوریوس و سودوموناس آیروژینوزا و باسیلوس

ساختمانی  -5هیدروکسی و 9و  -1نفتوکینون است که تنها

Citrus Natsudaidai, Citrus

در بﺨﺶهای سبز و تازه گردو یافت شده و در برگهای

سریوس ] [17و همچنین اثرات

 Obovoidesو گیاهان دارویی منطقهای  Jejuکره ،بر روی

خشﮏ ،اثر آن از بین میرود ] .[57شکل  9ساختار شیمیایی

پروپیونی باکتریوم آکنه ] [35و با توجه به افزایﺶ مقاومت

برخی از ترکیبات موجود در برگ گردو ] [15را نشان میدهد.

آنتیبیوتیکی ،در اثر مﺼرف داروهای ﺿد میکروبی جهت
پیشگیری و درمان عفونتها و همچنین عوارض جانبی و اثرات
سو و متفاوت آنها ،بررسی و تحقیﻖ بر روی گیاهان دارویی
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فﺼلنامهی کاربرد شیمی در محیط زیست ،سال نهم ،شماره  ،35تابستان 9317

برگهای تازه گیاه گردو در شهریور ماه سال  9315در منطقه
اندزق از شهرستان مشکینشهر واقﻊ در شمالﻏربی ایران جمﻊ
آوری شد .برداشت نمونهها در یﮏ فاصله زمانی بسیار کوتاه
در ساعات  92الی  95در اوج تابﺶ خورشید به دلیل وجود
بیﺶترین ماده موثره انجام شد .اندام مورد نظر که شامل برگ
بود از گیاه جدا گردید و در پاکتهای مﺨﺼوص قرار داده و
به محل خشﮏ شدن انتقال پیدا کرد .خشﮏ کردن برگ
بالفاصله به روش خشﮏ کردن در سایه و در دمای  25الی 24
درجه سلسیوس اتاق انجام گرفت و سپﺲ در جای خشﮏ و
خنﮏ نگهداری شد ،و موقﻊ استحﺼال ماده موثره با خرد کن
شکل  :9ساختار شیمیایی برخی از ترکیبات موجود در برگ گردو

عفونتهای قارچی سطحی جزو عفونتهای شایﻊ پوست

( )CG955خرد ،و تا زمان انجام سایر آزمایﺶها در بطریهای
شیشهای درب

بسته نگهداری شد ).(Zohouri et al., 2014

هستنـد که در اشکال مﺨتلﻒ ،پوست و مﺨاط را گرفتار

 -عﺼاره آبی

میکنند .مهمترین و فراوانترین عفونتهای قارچی جلدی کـه

عﺼارهگیری به روش خیساندن (ماسراسیون) انجام شد .قبل از

پوست و ﺿمائم آن را در بر میگیرد درماتوفیتها هستند.

عﺼارهگیری عمل حﺬف چربی به وسیله اتردوپترول صورت

از نظر بالینی درماتوفیتها را براساس موﺿﻊ گرفتاری نامگﺬاری

گرفت .برای تهیه عﺼاره آبی 955 ،گرم پودر برگ گیاه را

میکنند که شامل کﭽلی سر و مو ،پا ،کشـاله ران ،تنه ،ریﺶ،

داخل ارلن  9555سیسی ریﺨته و به اندازه  2برابر حجمی که

دست و ناخن است ] .[1عوامل قارچهای سطحی به الیه سلول-

پودر گیاه در ارلن اشغال کرده بود ،آب مقطر به آن افزوده شد.

های شاخی گرایﺶ داشته و از آن تغﺬیه میکنند .این الیـه

عمل خیساندن به مدت  72ساعت ( 3روز) انجام گرفت و در

شامل ﻃبقه شاخی نرم پوست بدن و یا سلولهای شـاخی سﺨت

ﻃی این مدت هر چند ساعت یﮏ بار به خوبی تکان داده شد.

مـو و نـاخن هستند .با توجه به گرایﺶ متفاوت هرکدام از عوامل

بﻌد از گﺬشت  72ساعت ،عﺼاره ابتدا توسط پارچه و پنبه و

قارچی سطحی به سلولهای شاخی نرم یـا سﺨت ،اشکال
مﺨتلف عفونتهای قارچی پوست ناخن و مو بروز مینماید
] .[1با توجه به شناسائی الگوی توزیﻊ و تﻌیین نوع عامل عفونت
قارچی توسط بررسی آزمایشگاهی و همﭽنین شناسایی انواع
درماتوفیتها و نیز بررسی عوامل زمینهای مساعد کننـده با
بررسی نتایﺞ حاصله میتوان با استفاده از روش تهیه اسپری
حاوی عﺼاره برگ گردو ابتال و انتشار آن را محدود کرد.

مواد و روشها
 -روش برداشت نمونه برگ گردو

سپﺲ توسط قیﻒ بوخنر صاف شد ].[72

 عﺼاره هیدروالکلیعﺼاره هیدروالکلی (اتانول  )%75نیز به روش خیساندن (-
ماسراسیون) به مدت  72ساعت و در دمای اتاق در دو نوبت تهیه
شد.

 استاندارد مواد شیمیاییترکیﺐ

نفتوکینونی

ژوگلون

(hydroxy-1,4-

 )5-naphthoquinoneاستاندارد مورد استفاده ،محﺼول شرکت
( )Acrosو با درصد خلوص  %17بود .حاللهای کلروفرم متانول
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اتانول دارای درجه خلوص  ARو حاللهای مورد استفاده در

متفاوتی برای تزریﻖ آماده شد .سه نمونه با ﻏلظتهای (،5 µlit

کروماوگرافی  HPLCشامل استونیتریل و اسید فسفریﮏ با

 )95 µlit ،95 µlitاز محلول استاندارد ساخته شده برای بهدست

درجه خلوص  HPLCمحﺼول شرکت  Merckبود.

آوردن منحنی کالیبراسیون به دستگاه تزریﻖ شد .با استفاده از

 -شرایط دستگاه HPLC

سطح زیر پیﮏ ماده مجهول و انطباق آن با منحنی کالیبراسیون

 HPLCیا کروماتوگرافی مایﻊ با کارکرد عالی ،تکنیﮏ

ﻏلظت ماده مجهول بهدست آمد.

مناسبی برای جداسازی و اندازهگیری محﺼوالت ﻃبیﻌی ،مواد

 -روش اندازهگیری دستگاهی

دارویی و بیوشیمیایی میباشد .یکی از روشهای دقیﻖ جهت

برای تﻌیین میزان مقدار ترکیﺐ ماده موثر ژوگلون (hydroxy-

اندازهگیری ترکیبات فنلی استفاده از  HPLCمیباشد .دستگاه

 )5-1,4-naphthoquinoneدر نمونه برگ گردو ابتدا مقدار

مورد استفاده از شرکت  Knuerمدل  Well Chrom 2000با

 5 µlitاز محلول مجهول استﺨراج شده به دستگاه تزریﻖ شد.

مدل

پﺲ از ارزیابی زمانهای ماندگاری و مطابقت پیﮏهای بهدست

پمپ

مدل  Maxi-star K-1000و

دتکتور

 Spectrophotometer K-2500که در  325nmبرای شناسایی

آمده با پیﮏ استاندارد دستگاه کالیبره شد.

فنولیﮏ اسید و در  355nmجهت فالونوییدها تنظیم گردید و

سپﺲ نمونه استاندارد سنتزی و محلول مجهول میکﺲ شد و

ستون مورد استفاده  Erospher 100 C 18به ﻃول  25سانتیمتر

( )5 µlitبار دیگر به دستگاه تزریﻖ گردید .برای تفسیر پیﮏها

و قطر  1میلیمتر و فاز متحرك متانول ،آب و اسید استیﮏ

و بهدست آوردن مقدار ماده موثر ژوگلون ،در نمونه محلول

( )5:45:35با شدت جریان یﮏ میلیلیتر در دقیقه ،و مقدار

مجهول استﺨراج شده ،از منحنی کالیبراسیون رسم شده استفاده

نمونه تزریﻖ شده  25میکرو میلیلیتر به مدت  25دقیقه انجام

شد.

گردید.

 -روش خالصسازی

 -روش استﺨراج ژوگلون از برگ تازه گردو

برای جداسازی و تﺨلیص ترکیﺐ شیمیایی ژوگلون از نمونه

مقدار  95گرم از نمونه تازه برگ گردو را با  55میلیلیتر حالل

محلولی مجهول استﺨراج شده مورد نظر از برگ گردو ،که

استون بهوسیله دستگاه سوکسله چربیزدایی کرده و بﻌد

وجود این ترکیﺐ نفتوکینونی در آن محرز شد از دستگاه

استﺨراج توسط  955میلیلیتر حالل کلروفرم به روش خیساندن

کروماتوگرافی مایﻊ با کارایی باال  HPLCبه روش Preparative

و تکانه انجام شد .حالل محلول تهیه شده را بهوسیله دستگاه

استفاده گردید.

تقطیر در خال ،جدا کرده ،سپﺲ ماده جامد بهدست آمده به-

روش کار بدین گونه بود که پﺲ از چندین بار تزریﻖ در حدود

وسیله  55میلیلیتر متانول به حجم رسانده شد .از محلول بهدست

 955 µlitاز نمونه مجهول و زمان بازداری مشﺨص شده برای

آمده جهت اندازهگیری ترکیﺐ شیمیایی ژوگلون و همچنین

وجود پیﮏ برای ترکیﺐ شیمیایی ژوگلون

تﺨلیص آن استفاده شد ].[92

 )5-naphthoquinoneمحلول خروجی از دستگاه Preparative

 رسم منحنی کالیبراسیون برای نمونه استانداردبرای بررسی و اندازهگیری میزان ژوگلون منحنی استاندارد مورد
نیاز بود .برای تهیه این منحنی استاندارد از ترکیﺐ استاندارد
سنتزی ( )5- hydroxy-1,4-naphthoquinoneﻏلظتهای

(hydroxy-1,4-

جمﻊآوری و پﺲ از ﻃی مرحله خالصسازی و خشﮏ کردن
حالل توسط دستگاه تقطیر در خالء نمونه جمﻊآوری شد.

 -شناسایی و تﻌیین مقدار ترکیبات فنلی
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در مرحله نﺨست آزمایﺶ ،با بررسی منابﻊ بهمنظور استﺨراج
ترکیبات پلیفنلی از روش آمارال و همکاران استفاده شد
] [4و از محلول بهدست آمده جهت شناسایی ترکیبات فنولی در
دستگاه  HPLCاستفاده گردید.

 اندازهگیری مقدار فنول کلمحتوی فنول کل با استفاده از مﻌرف فولین  -سیوکالتیو توسط
دستگاه اسپکتروفتومتر  UV-Visمدل

)(UNICO UV2100

اندازهگیری شد .به نیم میلیلیتر از عﺼارهها (مقدار  5/555گرم
پودر نمونه در  9میلیلیتر متانول) 2 ،میلیلیتر واکنﺶگر فولین
سیوکالتیو  %95و پﺲ از  5دقیقه 2 ،لیتر از محلول  %5کربنات
سدیم به آن اﺿافه شد.
جﺬب نمونهها پﺲ از  2ساعت در ﻃول موج  745نانومتر
توسط دستگاه اسپکتوفوتومتر در مقابل بالنﮏ قرائت شد ].[44
گالیﮏ اسید بهعنوان استاندارد برای رسم منحنی کالیبراسیون
بهکار رفت و میزان فنول کل بر اساس میزان مﻌادل میلیگرم
گالیﮏ اسید در گرم عﺼاره گزارش گردید.
آزمایشات  3بار تکرار و میانگین آنها گزارش شد( .شکلهای

شکل  :3کروماتوگرام ﻃیﻒ نمونه برگ گردو
جدول  -9اندازهگیری محتوای ژوگلون با استفاده از دستگاه HPLC

Juglone
)(mg/100g
22.82±0.24
5.44±0.15
15.21±0.43
12.55±0.81
5.42±0.61
12.289
17.406
7.308

Compound
’‘Germisara
’‘Jupanesti
’‘Franquette
’‘Vina
’‘Valcor
Mean
Range
Standard Deviation

 3و  2و جدول  )9میزان و محتوای ژوگلون در ﻃیﻒ استاندارد
و در برگ گردو را نشان میدهد.

 ارزیابی فﻌالیت آنتیاکسیدانی به روش قدرتمهارکنندگی رادیکالهای آزاد DPPH

فﻌالیت آنتیاکسیدانی عﺼارهها با استفاده از روش اندازهگیری
کاهﺶ ظرفیت رادیکالی به کمﮏ  2-2دی فنیل -9-پیکریل
هیدرازیل ) ،(DPPHمورد ارزیابی قرار گرفت.

DPPH

(سیگما -آلدریچ) ترکیبی است بنفﺶ رنگ که بهدلیل حﻀور
گروههای فنیل در ساختار آن بهراحتی بهصورت رادیکال در
آمده و در واقﻊ منبﻊ رادیکال آزاد میباشد .توانایی دادن اتم
هیدروژن یا الکترون توسط ترکیبات و عﺼارههای مﺨتلﻒ در
شکل  :2کروماتوگرام ﻃیﻒ استاندارد ترکیﺐ ژوگلون با ﻏلظت
5/541mg/ml

این تست با میزان بیرنگ کردن یا کاهﺶ میزان جﺬب نوری
محلول بنفﺶ  DPPHدر متانول مورد سنجﺶ قرار میگیرد
) .(Thaipong et al. 2006, Kamkar et al. 2009ﻏلظتهای

1

شناسایی ترکیبات فنلی عﺼاره برگ گردو ( ) Juglans Regia L.موجود در ...

مﺨتلﻒ از عﺼارهها به همراه  9میلیلیتر از  5/9 DPPHمیلی-

رفت .قدرت مهار رادیکالهای آزاد توسط

موالر و  9میلیلیتر متانول تهیه گردید .بﻌد از  35دقیقه قرار

مورد بررسی قرار گرفت .نتایﺞ بهدست آمده در جدول  3نشان

دادن در دمای اتاق ،جﺬب نوری نمونهها در ﻃول موج 597

میدهند که عﺼاره متانولی برگ با مقدار  4/52 ±5/95میلی

نانومتر با  DPPHدر مقابل بالنﮏ قرائت شد .درصد مهار

گرم گالیﮏ اسید بر گرم نمونه ،بیشترین مقدار فنول را به خود

رادیکالهای آزاد با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید:

اختﺼاص داده است.

%IP = (Ablank- Asample / Ablank) × 100

 :%IPدرصد مهار رادیکالهای آزاد (درصد بازداری آنتی-
اکسیدان در برابر رادیکالهای آزاد).
 : Ablankجﺬب شاهد (که حاوی  9میلیلیتر از متانول در  9میلی-
لیتر از محلول  DPPHمیباشد).

جدول  -2ﻏلظتی از عﺼارهها در مقایسه با بوتیالت هیدروکسیتولوئن
()BHT
)DPPH assay IC50 (µg/ml

Sample

12.98±0.05
110.04±2.3
26.48±3.9

BHT
Methanol extract
Aqueous extract

جدول  -3میزان فنول در ﻏلظتی از عﺼارهها

 : ASampleجﺬب نمونه (که حاوی حجمهای مﺨتلفی از عﺼاره
گیاهی (آنتیاکسیدان) ،متانول و محلول  DPPHمیباشد).
در این تست از بوتیالت هیدروکسی تولوئن( ،BHT ،یﮏ
آنتیاکسیدان سنتزی) بهعنوان کنترل مثبت استفاده گردید و
کلیه آزمایشات سه بار تکرار شدند و میانگین آنها گزارش
شد .برای محاسبه مقدار  IC50ابتدا منحنی کالیبراسیونی قدرت
بازداری ( )%IPبر حسﺐ ﻏلظت ( )µg/mlرسم شد و مﻌادله خط
نمودار بهدست آمده و با جایگزین کردن عدد  55در محور y
مقدار  IC50از محور  xمحاسبه شد .ﻏلظتی از عﺼارهها که 55
درصد مهار رادیکالی را منجر شد در جدول شماره  9و در
مقایسه با بوتیالت هیدروکسی تولوئن ) (BHTآورده شده
است .محدوده پتانسیل آنتیاکسیدانی به روش  DPPHنشان داد
که عﺼاره متانولی صمغ با مقدار  995/513 ± 2/3 μg/mlدارای
بیﺶترین قدرت مهارکنندگی است .بهمنظور ارزیابی مقدار
متابولیتهای ثانویه که مرتبط با فﻌالیت آنتیاکسیدانی هستند،
محتوای فنلی کل برگ گردو با دستگاه اسپکتروفتومتر

آزمایﺶ DPPH

UV-

 Visمورد سنجﺶ قرار گرفت .در جدول  ،2مقایسه میانگین
درصد مهار  DPPHدر ﻏلظتهای مﺨتلﻒ عﺼارههای حاصل
از برگ گردو و آنتیاکسیدانهای سنتزی مشاهده میشود.
ﻏلظت تمام عﺼارهها برای کلیه آزمایشات  9mg/mlبهکار

Phenol Content (mg Galic
)acid/g DW

Sample

4.10±0.19
6.02±0.15

Methanol extract
Aqueous extract

 فﻌالیت ﺿد قارچیبهمنظور تﻌیین حساسیت سوشهای استاندارد کاندیدا نسبت به
عﺼارههای آبی و الکلی برگ گردو و مقایسه با داروهای ﺿد
قارچی رایﺞ ،به روش میکرو دایلوشن در آزمایشگاه قارچ
شناسی دانشگاه آزاد اهر انجام گرفت .در این مطالﻌه ،از روش
استاندارد  Broth Microdilutionبرای بررسی  MICداروهای
کلوتریمازول و فلوکونازول و عﺼارههای آبی و الکلی برگ
گیاه گردو استفاده گردید .مواد مورد مطالﻌه شامل برگ گردو
پﺲ از جمﻊآوری ،در درجه حرارت اتاق و در شرایط سایه
خشﮏ شدند ،سپﺲ پودر شده و با روش خیساندن
( )Macerationبا دو حالل آبی و متانولی عﺼارهگیری شد .در
نهایت توسط دستگاه روتاری ( )Rotary evaporatorدر دمای
 15درجه سانتیگراد و سرعت چرخﺶ  75دور در دقیقه،
عﺼاره حاصل تغلیﻆ شد که به مدت  21ساعت در دمای 37
درجه انکوباتور شد و به صورت خشﮏ تا زمان انجام تحقیقات
در فریزر نگهداری گردید .گونههای کاندیدایی مورد آزمایﺶ
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شامل :کاندیدا آلبیکنﺲ ،کاندیدا تروپیکالیﺲ ،کاندیدا گالبراتا

آزمایﺶها حداقل سه مرتبه تکرار شدند .بهمنظور تﻌیین حداقل

و کاندیدا کروزئی تهیه شده از مرکز تحقیقات قارچشناسی

ﻏلظتکشندگی ( ،)MFCاز هر یﮏ از رقّتهای عﺼارههای

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بودند .هر یﮏ از گونههای

گیاهی و داروهای ﺿد قارچی که در آزمایﺶ  ،MICرشـد در

کاندیدایی ،در محیط سابورودکستروز آگار کشت داده شده و

آنها صورت نگرفته بود ،در محیـط سابورو دکستروز آگار

بهمدت  21ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد ،گرماگﺬاری

کشت سفرهای داده شد و بﻌد از ﻃی زمان انکوباسیون در

شدند .از کلنیهای تازه و منفرد کاندیدایی رشد یافته در زیر

دمای 37درجﮥ سانتیگراد ،کشتها مورد بررسی قرار گرفت.

هود و کنار شﻌله ،توسط آنﺲ استریل برداشت شد و در آب

کمترین ﻏلظتی که در کشت مجدد هیچ رشدی در آن دیده

مقطر استریل سوسپانسیون گردید ،سپﺲ با استفاده از دستگاه

نشد ،بهعنوان  MFCبرای هر یﮏ از عﺼارههای مورد آزمایﺶ

اسپکتروفتومتر برای به دست آوردن تﻌداد 5×954سلول مﺨمری

و داروهای ﺿد قارچی ثبت گردید .دادهها توسط نرمافزار

()Transmittance

( SPSSویرایﺶ  )95و با کمﮏ آزمونهای  T - testزوج شده

سوسپانسیون مﺨمری در ﻃول موج  535نانو متر محاسبه گردید.

و  ANOVAدر سطح مﻌنیداری کمتر از  5/55تجزیه و تحلیل

در هر میلیلیتر ،میزان عبور نوری

میزان عبور نوری  49تا  74درصد نشان دهنده تﻌداد

تقریبی4

شدند.

95سلول مﺨمری میباشد .سوسپانسیون بهدست آمده رقیﻖ-
سازی شد تا رقّتی مﻌادل 95 5سلول مﺨمری بهدست آید.
سپﺲ رقّت سریال از عﺼارههای آبی و الکلی برگ گردو و نیز
داروهای فلوکونازول و کلوتریمازول با استفاده از روش Broth

 Microdilutionو محیط سابورو دکستروز براث در
میکروپلیتهای  14خانهای تهیه شد .رقتهای بهدست آمده از
عﺼارههای مورد نظر  5/52119-75میلیگرم در میلیلیتر و در
مورد داروها برای فلوکونازول  7/49-5× 95 -9-5/924و برای
کلوتریمازول  5/554 - 5/3× 95 -1بود.
پﺲ از تهیه رقت سریال و افزودن 955میکرولیتر از سوسپانسیون
فوق ،میزان  MICهر یﮏ از عﺼارههای گیاهی و داروها پﺲ
از  14ساعت انکوباسیون میکروپلیت در دمای  37درجه سانتی
گراد ،بهصورت چشمی ( )Visualمورد بررسی قرار گرفت و
 MICآنها تﻌیین گردید .بر روی هر گونه کاندیدایی،

نمودار  MIC :9عﺼارههای آبی و الکلی برگ گردو بر روی گونههای
کاندیدا

99

شناسایی ترکیبات فنلی عﺼاره برگ گردو ( ) Juglans Regia L.موجود در ...
جدول  -1نتایﺞ  MICو  MFCعﺼارههای گیاهی و داروها به روش رقیﻖسازی در محیط مایﻊ بر روی گونههای کاندیدایی

گونههای کاندیدایی
کاندیدا آلبیکنﺲ
ترکیﺐ
عﺼاره آبی
برگ گردو
عﺼاره الکلی
برگ گردو
داروی
فلوکونازول
داروی
کلوتریمازول

)MIC(mg

کاندیدا گالبراتا

کاندیدا تروپیکالیﺲ

)MFC(mg

)MIC(mg

)MFC(mg

)MIC(mg

کاندیدا کروزئی
)MIC(mg

)MFC(mg

)MFC(mg

-

75

-

94/25

-

35

-

94/25

94/25

35

35

94/25

7/49

94/25

35

95-2

95-2

5×95-9

5×95-9

3×95-9

3×95-9

2/5×95-2

2/5×95-2

5/3×95-1

5/3×95-1

7×95-3

95-2

3/25×95-3

3/25×95-3

5/3×95-1

5/3×95-1

75

 -فﻌالیت ﺿد میکروبی

( )DMSOاﺿافه نموده ،بهوسیله سرنگ میلیپور با فیلترهای به

آزمایﺶ بهصورت تجربی در آزمایشگاه میکروبیولوژی

قطر  5/22میکرون فیلتره گردید ].[2

دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اهر انجام شد .جهت انجام ،از

 -بررسی حساسیت میکروبی

آکنه

برای تﻌیین حساسیت ﺿد میکروبی ،از آنتیبیوتیﮏ آمپیسیلین

سویه

استاندارد

باکتری

پروپیونی

باکتریوم

( )ATCC99427تهیه شده از انیستیتو پاستور ایران استفاده شد.

(95میکروگرم) بهعنوان کنترل مثبت و از حالل خالص دی متیل

برای این منظور از کشت  21ساعتهی باکتری بر روی محیط

سولفاکساید ( )DMSOبهعنوان کنترل منفی استفاده گردید.

تیوگلیکوالت براث و آگار خونی در شرایط بیهوازی،

برای اﻃمینان از تاثیر عﺼاره اتانولی بر روی باکتری مورد نظر،

سوسپانسیونی با کدورت مﻌادل لوله  5/5مﮏ فارلند در نرمال

ابتدا باکتری با ﻏلظتهای متفاوت عﺼاره ،تحت تاثیر قرار

سالین تهیه شد .در این شرایط تﻌداد باکتریها حدود 9/5×954

گرفت .برای این منظور چاهﮏهایی به قطر  7میلی متر در محیط

در میلیلیتر بود .از این سوسپانسون در مراحل بﻌدی آزمایﺶها

کشت مولر هینتون آگار ایجاد شد که پﺲ از کشت باکتری از

استفاده گردید ].[95

سوسپانسیون باکتریایی مﻌادل لوله  5/5مﮏ فارلند بر روی

 -عﺼاره اتانولی گیاه

محیط ،عﺼاره گیاهی با ﻏلظتهای  25،55،75،955،925و955

برای تهیه عﺼاره اتانولی 955،گرم از پودر خشﮏ شده برگ

میلیگرم در میلیلیتر اﺿافه شد .سپﺲ پلیتها به مدت 21

گردو با  555سیسی اتانول  45درصد ،مﺨلوط و به مدت 21

ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد در شرایط بیهوازی تحت

ساعت در دمای اتاق (حدود  22درجه سانتیگراد) نگهداری

انکوباسیون قرار گرفته و نتایﺞ بر اساس اندازهگیری قطر هاله

شد .سپﺲ عﺼاره بهدست آمده ،توسط کاﻏﺬ صافی فیلتر شده،

عدم رشد ایجاد شده توسط ﻏلظتهای مﺨتلﻒ عﺼاره گیاهی،

وارد دستگاه روتاری (برای حﺬف حالل) گردید .عﺼاره الکی

ثبت شد (کلیه آزمایﺶها  3بار تکرار گردید) ].[95

بهدست آمده در دمای  15درجه سانتیگراد در انکوباتور

 -تﻌیین ﻏلظت ممانﻌت کننده از رشد باکتری ( )MICو

خشﮏ شد .پﺲ از آن مقدار  9گرم از عﺼاره هیدروالکلی

حداقل ﻏلظت کشندگی()MBC

خشﮏ حاصله را به  55سیسی از حالل دی متیل سولفاکساید

آزمایﺶها در دو مرحله ﻃراحی و از روش اصالح شده
ماکرودایلوشن توصیه شده

توسط )National Committee
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 )NCCLS for Clinical Laboratory Standardاستفاده گردید

حداقل سه روز از آخرین استحمام آنها گﺬشته بود و همچنین

] .[94بدین ترتیﺐ که سوسپانسیونی با ﻏلظت مﻌادل لوله 5/5

حداقل ده روز قبل از پﺬیرش ،از داروهای ﺿد قارچی خوراکی

مﮏ فارلند از باکتری در محیط تیوگلیکوالت براث تهیه شد و

و موﺿﻌی استفاده نکرده بودند .آزمایﺶهای انجام شده بر روی

در دمای  37درجه سانتی گراد تحت تاثیر رقتهای متوالی در

نمونهها شامل :بررسی مستقیم نمونهها بـا پتـاس  95%و بررسی

ﻏلظتهای  25، 95 ،92/5 ،95 ،7/5، 5 ،2/5و  25میلیگرم در

میکروسکوپی کشت نمونهها بر روی محیطهای قارچشناسی

میلیلیتر تحت شرایط بی هوازی قرار گرفت .و بﻌد از  21ساعت

((Subero Dextrose Agar, S)(Subero ،Subero Dextrose

با مشاهده کدورت و یا عدم ایجاد کدورت در لولهها ،مقدار
 MICتﻌیین شد MIC .عبارت است از حداقل ﻏلظتی از عﺼاره
که مانﻊ از رشد باکتری شده و کدورت حاصل از رشد دیده
نشود .برای تﻌیین  ،MBCاز لولههایی که در آنها کدورت دیده
نشد بر روی محیط کشت  Blood agarدر شرایط بیهوازی
کشت مجدد داده شد و با روش رقتهای متوالی عمل شمارش
کلنی صورت گرفت .اولین لولهای که مقدار کاهﺶ رشد تﻌداد
باکتریهای آن نسبت به زمان صفر لوله شاهد ،بیشتر از یﮏ
هزارم بود ،بهعنوان  MBCانتﺨاب شد .گاهی اوقات ﻏلظت
 MBCبرابر با مقدار  MICاست (در این روش نیز کلیه آزمایﺶ-
ها  3بار تکرار گردید) ] .[95نتایﺞ این آزمایﺶ در جدول 5
مشاهده میشود.

هالهی عدم رشد (میلیمتر)

میلیلیتر)

25
55
75
955
925
955

 )chloramphenical Cyclohexamid, SCCکشت اسالید
( )slid cultureجهت تشﺨیص نوع درماتوفیت ،تستهای
افـتراقی جهت شناسایی کاندیداها و درماتوفیتها .کﭽلی پا
اﻏلﺐ در جمﻌیتی که کفﺶ بسته بﺨﺼوص پوتین میپوشند و
تﻌریﻖ زیاد پا اتفاق میافتد ،گرمی و رﻃوبت فراهم شده بوسیله
کفﺶ ،فاکتورهای کلیدی در ایجاد و باقی ماندن کﭽلی پا
بودند .در یﮏ بررسیکه برای تﻌیین شیوع اونیکومایکوزیﺲ در
کشور بریتانیا انجام شد شیوع درماتوفیت ناخن  %2/4در مردان
و %2/4در زنان بود .این نتایﺞ نشان میدهد که در بریتانیا نزدیﮏ
به  9/2میلیون نفر مبتال به عفونت قارچی هستند ].[53

بحث و یافتهها

جدول  -5میانگین قطر عدم رشد ایجاد شده توسط عﺼاره اتانولی برگ
گردو بر روی پروپیونی باکتریوم آکنه
غلظت عصاره (میلیگرم در

SC).Agar ،Dextrose

Chloramphenicol,

Agar

4+9/3
92+9/3
91+5/44
94+5/44
25+9/9
25+9/7

ترکیبات فنلی از مواد بارز برگ گردو هستند بهﻃوریکه در
تحقیقات انجام شده بیﺶ از ده ترکیﺐ فنلی همانند -3 :کافیوییل
کویینیﮏ اسید -5 ،کافیوییل کویینیﮏ اسید -3 ،پی کوماروییل
کویینیﮏ اسید -1 ،پی کوماروییل کویینیﮏ اسید ،پی
کوماریﮏ اسید ،کویرسیتن  3گاالکتوزید ،کویرستین 3
پنتوزید ،کویرستین  3آرابینوزید ،کویرستین  3گزیلوزید،
کویرستین  3رامنوزید از برگ این گیاه شناسایی شده است .در
مجموع تا  73گرم در هر کیلوگرم برگ خشﮏ گردو را
ترکیبات فنولی تشکیل دادهاند و حدود  43درصد از این

این تحقیﻖ از نوع مقطﻌی و توصیفی -تحلیلی بود .بهمنظور انجام

ترکیبات فالونونها هستند .فالونوییدها نیز همانند آپیگنین،

ایـن تحقیﻖ از ورزشکاران (رشته کشتی شهرستان مشکینشهر)

گاالنجین ،پینوسمبرین ،پونسیرتین ،جنکوانین ،سوفورافالوانون

که بـه آزمایشگاه مﻌرفی شده بودند از محل مورد نظر (پوست

 ،Gنارینجین ،نارینجینین ،اپیگالوکاتشین گاالت ،لوتیولین،

انگشتان پا) نمونهبرداری انجام شد .بههنگام پﺬیرش بیماران

ایزوفالون ،فالونول گلیکوزید ،هیدروکسی سینامیﮏ اسید و

شناسایی ترکیبات فنلی عﺼاره برگ گردو ( ) Juglans Regia L.موجود در ...
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 -5هیدروکسی 9و 1نفتوکویینون بهعنوان عوامل آنتیمیکروبیال

مطرح گردد ] .[2در این تحقیﻖ نیز که به روشهای چاهﮏ

شناسایی شدهاند ] .[14فالونها ،فالونوییدها و فالونولها نیز

دیفیوژن و رقتهای لولهای انجام گرفت ،اثر ﺿد باکتریایی

ساختمان فنولی داشته ،اثر ﺿد میکروبی دارند .اثر ﺿد میکروبی

برگ گردو نشان داده شد و میزان  MICو  MBCنیز تﻌیین

آنها احتماالً ناشی از ترکیﺐ پروتئینهای خارج سلولی و یا

گردید (جدول 3میزان  MICو  MBCعﺼاره اتانولی گیاه به

تشکیل کمپلکﺲ با دیواره سلولی و یا ایجاد اختالل در ﻏشای

ترتیﺐ مﻌادل  94/25و  7/49میلیگرم در میلیلیتر) بهدست آمد.

سلول میکروارگانیسمهاست ] .[25در سال  9114میزان ترکیﺐ

در مطالﻌات دیگری اثرات ﺿد میکروبی عﺼاره برگ درخت

ژوگلون را در برگ گردو برای اولین بار با استفاده از دستگاه

گردو بر روی باکتریهای گرم مثبت نظیر باسیلوس سریوس،

 HPLCتﻌیین کرد و در ﻃی مراحل کار متوجه شدند که

باسیلوس سوبتیلیﺲ ،استافیلوکوکوس اریوس و باکتریهای

نگهداری ترکیﺐ ژوگلون در محلول متانول قابل دوام نیست .اما

گرم منفی از جمله اشرشیاکلی ،پزودوموناس آیروژینوزا،

برگ خشﮏ را میتوان در  1درجه سانتیگراد در محل خنﮏ

کلبسیال پنومونیا صورت گرفته ،اثرات ﺿد باکتریایی آن به

و تاریﮏ نگهداری کرد ،که با نتایﺞ بهدست آمده تحقیﻖ انجام

اثبات رسیده است ] .[17-14همچنین در مطالﻌهای توسط

شده مطابقت دارد .در تحقیﻖ حاﺿر عالوه بر استﺨراج و

مهربانیان و همکاران اثرات ﺿد میکروبی عﺼاره آبی ،متانولی

شناسایی ترکیﺐ نفتوکینونی ژوگلون  C10H6O3بهوسیله دستگاه

و کلروفرمی سه گیاه از جمله گردو بر روی باکتریهای

کروماتوگرافی مایﻊ  HPLCخالصسازی آن نیز بهوسیله روش

باسیلوس سوبتیلیﺲ ،باسیلوس مایکوییدس و بﻌﻀی قارچ ها

 HPLC preparativeو تایید خالصسازی بهوسیله دستگاههای

نظیر آسپرژیلوس نیجر ،پنیسیلیوم و ژیوتریکوم کاندیدوم

مﺨتلﻒ آنالیز شیمیایی شد .با توجه به ﻃیﻒهای بهدست آمده

بررسی شده و اثرات ﺿد میکروبی آنها بهصورت میکروبی

از آنالیز ماده استاندارد بهوسیله دستگاههای آنالیز شیمیایی

سیدال گزارش گردیده است ] ،[35که نتایﺞ بهدست آمده از

مﺨتلﻒ و مقایسه آن با ﻃیﻒهای ماده استﺨراجی ترکیﺐ

مطالﻌه حاﺿر نیز با مطالﻌات مﺬکور همﺨوانی دارد .در مطالﻌه

( )5-hydroxy-1,4-naphthoquinoneبا درصد خلوص کم-

دیگری توسط نریمان و همکاران ،فﻌالیت ﺿد باکتریایی شﺶ

تری نسبت به ماده استاندارد سنتزی شناسایی و تایید گردید .با

گیاه بومی ایرنی از جمله گردو بر علیه هلیکوباکترپیلوری بر

بررسی مقاالت قبلی ،از این تحقیﻖ نتیجه گرفته میشود که

روی نمونههای کلینیکی ،با استفاده از تست حساسیت ﺿد

خالصسازی ژوگلون بهوسیله این روش منحﺼر بهفرد میباشد.

میکروبی به روش دیسﮏ دیفیوژن به اثبات رسیده است ].[34

برگ درخت گردو بهدلیل فراوانی ،در دسترس بودن و امکان

در جدول  1میانگین قطر هاله عدم رشد ایجاد شده توسط عﺼاره

تهیهی ارزان آن بدون اینکه به درخت آسیﺐ برساند ،اگر موثر

اتانولی برگ درخت گردو بر روی پروپیونی باکتریوم آکنه

باشد میتواند جانشین مناسبی برای داروهای سنتتیﮏ و ﻏیر-

مشﺨص است .با توجه به نتایﺞ و جدول  ،5عﺼاره اتانولی گیاه

سنتتیﮏ باشد .در این تحقیﻖ اثر ﺿد باکتریایی عﺼاره اتانولی

بر رشد باکتری در ﻏلظت  945میلیگرم بیﺶترین اثر مهاری با

برگ این گیاه بر روی باکتری پروپیونی باکتریوم آکنه بر رشد

میانگین هاله عدم رشد دارای انحراف مﻌیار  34± 9/3میلیمتر

باکتری اثر مهاری را دارد .نتایﺞ نشان داد که عﺼاره اتانولی

را داشت .در روش  DPPHبا افزایﺶ ﻏلظت عﺼارهها ،مهار

برگ درخت گردو دارای اثر ﺿد میکروبی بر روی پروپیونی

رادیکالها با قدرت بیﺶتری صورت گرفت .در این تحقیﻖ

باکتریوم آکنه بوده ،میتواند بهعنوان فرآوردهای آنتی باکتریال

میزان فﻌالیت آنتیاکسیدانی و محتوی فنل کل عﺼاره مﺨتلﻒ

در درمان عفونتهای خارجی حاصل از این میکروارگانیسم
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برگ گیاه گردو مورد سنجﺶ قرار گرفت .ﻏلظت تمام عﺼاره-

همانند مطالﻌات انجام شده توسط سایر محققین ،اثر ﺿد قارچی

ها برای کلیه آزمایشات  9 mg/mlبهکار رفت .قدرت مهار

و به ویژه اثر ﺿدکاندیدایی عﺼارههای آبی و الکلی برگ گردو

رادیکالهای آزاد توسط آزمایﺶ  DPPHمورد بررسی قرار

به اثبات رسید .اما مقایسه نتایﺞ حاصل با دیگر مطالﻌات ،در

گرفت .نتایﺞ به دست آمده در جدول  3گزارش شده است،

گزارش میزان  MICدر مواردی همچون مطالﻌه  ،Noumiمشابه

نشان میدهند که عﺼاره متانولی برگ با مقدار 4/52±5/95

و در برخی موارد تفاوتهایی نشان داد .بهعنوان مثال ،مقایسه

میلیگرم گالیﮏ اسید بر گرم نمونه ،بیﺶترین مقدار فنول را به

نتایﺞ بهدست آمده برای گونههای کاندیدایی در این مطالﻌه با

خود اختﺼاص داده است .در واقﻊ ژنوتیﺐ ،شرایط رشد مانند

نتایﺞ بهدست آمده در مطالﻌه  Yigitو همکاران ،اختالفاتی را

قابلیت دستیابی به آب ،کیفیت نور و دما ،روی سنتز و ذخیره

در نتایﺞ  MICنشان میدهد .این محققین در بررسی خود میزان

ترکیبات فنولی در بﺨﺶهای مﺨتلﻒ یﮏ گیاه تاثیر میگﺬارد

 MICعﺼارههای آبی و الکلی برگ گردو را برای دو گونه

و در نتیجه فﻌالیت آنتیاکسیدانی نیز تحت تاثیر قرار میگیرد

مﺨمر مورد نظر ،کمتر گزارش نمودند .در صورتیکه در مطالﻌه

] .[51تفاوت در مقدار ترکیبات فنولی واریتههای مﺨتلﻒ می-

حاﺿر ،میزان  MICعﺼارههای آبی برگ گردو بین  94/25تا75

تواند به تفاوت ژنوتیپها و موقﻌیت برداشت نسبت داد که بر

میلیگرم در میلیلیتر و نیز میزان  MICعﺼارههای الکلی برگ

تجمﻊ و ذخیره ترکیبات فنولی توسط تفاوت در مقدار سنتز و یا

گردو بین  4/25تا  35میلیگرم در میلیلیتر بهدست آمد.

نوع فنولهای اسیدی تاثیر میگﺬارد ] .[32در آزمایﺶ فﻌالیت

اختالف در نتایﺞ گزارش شده مـیتواند به عوامل مﺨتلفـی

ﺿد میکروبی با مقایسه دادههای بهدست آمده از عﺼارههای

بستگـی داشته باشد ،بهعنوان مثـال ،روش عﺼارهگیری از جمله

الکلی و آبی با یکدیگر نشان دادند که عﺼارههای الکلی برگ

زمان عﺼارهگیری که در مطالﻌه فوق ﻃوالنیتر بوده است ،به-

گردو در مقایسه با عﺼاره آبی آنها دارای اثرات ﺿد قارچی

نظر میرسد از جمله عواملی باشد که در تفاوت موجود بین

بهتری میباشند و میزان  MICآنها نیز از میزان  MICعﺼاره-

نتایﺞ این پژوهﺶ با نتایﺞ سایر مطالﻌات تﺄثیرگﺬار باشد ]-52

های آبی به نسبت پایینتر است .این موﺿوع نشان میدهد که

 .[42از دیگر مواردی که ممکن است در اختالف نتایﺞ مﺆثر

مواد مﺆثّرهای که دارای اثرات ﺿد قارچی میباشند ،در الکل

باشد ،میتوان به نوع سوش قارچی مورد مطالﻌه و اختالفات

حاللتر از آب میباشند ،بنابراین با تراکم بیﺶتر مواد موثر در

ژنتیکی احتمالی آنها با یکدیگر اشاره کرد .سوشهای مﺨتلﻒ

عﺼاره الکلی ،ﻃبیﻌتاً اثر ﺿد قارچی ،بهتری از این عﺼارهها

ممکن است دچار جهﺶهای ژنتیکی شده و یا در سطح ژن،

مشاهده میشود .در مطالﻌه  Raamanو همکاران نیز در سال

اختالفاتی با هم داشته باشند که این اختالفات در سطح ژن می

 ،2599اثرات ﺿد میکروبی عﺼارههای متانولی ،کلروفرمی و

تواند باعﺚ بروز فنوتیپهای مﺨتلﻒ در آنها شود ،بنابراین نوع

هگزانی پوست گردو بر ﺿد باکتریهای گرم مثبت ،گرم منفی

سوش قارچی مورد استفاده در پژوهﺶهای مﺨتلﻒ میتواند

و کاندیدا آلبیکنﺲ مورد ارزیابی قرار گرفت .عﺼارههای مورد

یکی از عوامل تﺄثیرگﺬار در اختالف نتایﺞ باشد ] .[22بر اساس

استفاده ،فﻌالیت بیﺶتری بر ﺿد باکتریهای گرم منفی به ویژه

نتایﺞ حاصل ،میزان  MICداروی فلوکونازول ،کلوتریمازول به

اشرشیاکلی و پسودومونا آیروژینوزا نشان دادند ،در حالیکه

روشمیکرودایلوشن برای قارچهای مورد نظر در محدودهای به

تاثیر آنها بر روی باکتریهای گرم مثبت کمتر بود .عﺼاره

دست آمد که با  MICگزارش شده برای این داروها در مطالﻌات

هگزانی ،فﻌالیت ﺿد باکتریایی بهتر و عﺼاره متانولی فﻌالیت

دیگر محققین مطابقت دارد که میتواند دلیلی بر صحت روش

ﺿد قارچی بهتری از خود نشان دادند ] .[52تحقیﻖ حاﺿر

انجـام آزمایﺶ در پژوهﺶ حاﺿر باشد ] .[24امروزه یکی از

شناسایی ترکیبات فنلی عﺼاره برگ گردو ( ) Juglans Regia L.موجود در ...
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مشکالت اساسی در زمینه درمان عفونتهای کاندیدایی ،بحﺚ

را ﻃوالنی مدت مینماید .مقادیر حداقل ﻏلظت مهارکنندگی از

مقاومت دارویی گونههای کاندیدایی بهویژه گونههای گالبراتا

رشد ( )MICفلوکونازول ،کلوتریمازول و عﺼارههای آبی و

و کروزئی نسبت به داروهای ﺿد قارچی مورد استفاده در درمان

الکلی برگ گردو در محیط کشت مایﻊ برای گونههای

ﺿایﻌات ناشی این گونهها میباشد ] .[11همانﻃور که در

کاندیدایی آزمایﺶ شده ،بهترتیﺐ :در محدوده 5/559-5/532

جدول  1نشان میدهند که این قارچ نسبت به داروی

میلیگـرم در میلـیلیتر 7× 95 -3_ 5/3× 95 -1 ،میلیگرم در

فلوکونازول نیز مقاوم میباشد .با اثبات اثرات ﺿد قارچی

میلـیلیتر و  7/49 -75میلیگرم در میلیلیتر و  4/25-35میلی-

عﺼارههای مورد استفاده و دستیابی به مواد مﺆثره آن در

گرم در میلیلیتر بهدست آمدند .حـداقـل ﻏلظت کشندگـی

تحقیقات آینده ،این امیدواری ایجاد شده است که بتوان به

( )MFCفلوکـونازول ،کلوتریمازول ،و عﺼارههای الکلـی برگ

راهکاری برای درمان عفونتهای کاندیدایی ناشی از این گونه

گردو بهترتـیﺐ :در محـدوده  5/559-5/532میلیگرم در میلی-

و سایر گونههای مقاوم به درمان دست یافت .نتایﺞ  MFCبرای

لیتر  95 -2_5/3×95 -1میلیگرم در میلـیلیتر و  7/49-35میلی-

عﺼارههای آبی و الکلی نشان داد که عﺼارههای آبی تنها با

گرم در میلیلیتر تﻌیین شد .عﺼارههای آبی برگ گردو ،تنها از

توقﻒ رشد قارچ ،اثر ﺿد قارچی خود را اعمال نمودهاند ،در

ﻃریﻖ توقﻒ رشد قارچ اثرات ﺿد قارچی خود را اعمال می-

حالیکه عﺼارههای الکلی بهخﺼوص در مورد گونههای

کنند (جدول()1نمودار  .)9بر اساس نتایﺞ حاصل عﺼارههای

کاندیدا آلبیکنﺲ و کاندیدا گالبراتا ،دارای مقدار  MFCبرابر

متانولی برگ گردو نسبت به عﺼارههای آبی تﺄثیر بیﺶتری بر

با  MICبودند .این موﺿوع بیانگر آن است که این عﺼارهها با

روی گونههای کاندیدایی داشتند ،بهﻃوری که عﺼارههای آبی

کشتن قارچ در رقّتهای مﺆثره ،اثر ﺿد قارچی خود را اعمال

فقط قادر به مهار رشد قارچها بودند که این اختالف از نظر

مینمایند .آنچه بهنظر میرسد این است که مواد مﺆثرهای که

آماری مﻌنیدار بود ( .)p<0/05در مطالﻌه دیگری اثرات ﺿد

دارای فﻌالیت ﺿد قارچی هستند ،در دو نوع عﺼاره آبی و الکلی

میکروبی عﺼارهی برگ درخت گردو بر روی باکتریهای گرم

یکسان نمیباشند .با توجه به نتایﺞ حاصل ،امکان وجود بﻌﻀی

مثبت نظیر باسیلوس سریوس ،باسیلوس سوبتیلیﺲ،

ترکیبات ﺿد قارچی مشترك بین آنها که هم توانایی حل شدن

استافیلوکوکوس اریوس و باکتریهای گرم منفی از جمله

در آب و هم محلول در الکل باشند ،کاهﺶ مییابد .براساس

اشریشیاکلی ،پزودوموناس آیروژینوزا ،کلبسیال پنومونیا صورت

نتایﺞ بهدست آمده ،میزان  MICعﺼارههای الکلی از عﺼاره-

گرفته اثرات ﺿد باکتریایی آن به اثبات رسیده است ].[12-14

های آبی بهتر بوده و فﻌالیت ﺿد قارچی بهتری در مقایسه با

همچنین در مطالﻌهای توسط مهربانیان و همکاران اثرات ﺿد

عﺼارههای آبی نشان دادهاند .از ﻃرفی عﺼارههای الکلی دارای

میکروبی عﺼارهی آبی ،متانولی و کلروفرمی سه گیاه از جمله

اثرات قارچکشی میباشند ،در حالی که عﺼارههای آبی ،اثرات

گردو بر روی باکتریهای باسیلوس سوبتیلیﺲ ،باسیلوس

متوقﻒ کنندگی رشد قارچ را دارند ،بنابراین احتماالً عﺼارههای

سریوس ،باسیلوس مایکوییدس و بﻌﻀی قارچها نظیر

الکلی میتوانند در مقاصد درمانی مﺆثّرتر باشند .زیرا اثر قارچ-

آسپرژیلوس نیجر ،پنی سیلیوم اکسپانسوم و ژیوتریکوم

کشی ،در درمان بهتر و سریﻊتر عفونت قارچی ،نقﺶ تﻌیین

کاندیدوم بررسی شده و اثرات ﺿد میکروبی آنها بهصورت

کنندهای دارد .بهعنوان مثال یکی از مشکالت استفاده از داروی

میکروبی سیدال گزارش گردیده است ] .[35در مطالﻌه Yigitو

گریزئوفولوین دارویی که در درمان عفونتهای درماتوفیتی به-

همکاران در سال  ،2551اثرات ﺿدمیکروبی عﺼاره آبی و

کار میرود ،عدم اثر قارچکشی آن است که درمان با این دارو

متانولی برگ و پوست سبز گردو بر ﺿد باکتریها و قارچهای
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فﺼلنامهی کاربرد شیمی در محیط زیست ،سال نهم ،شماره  ،35تابستان 9317

مﺨتلﻒ ،با استفاده از روش دیسﮏ دیفیوژن مورد ارزیابی قرار

باکتریوم آکنه دارای اثر مهاری بود .میانگین قطر هاله عدم رشد

گرفت .این محققین از چهار باکتری گرم منفی ،دو گونه باکتری

ایجاد شده در ﻏلظتهای مﺨتلﻒ توسط عﺼاره اتانولی برگ

گرم مثبت و نیز قارچهای ژئوتریکوم کاندیدوم و هفت گونه

درخت گردو بر رشد باکتری پروپیونی باکتریوم آکنه ارایه شده

مﺨمری استفاده نمودند Noumi .و همکاران در سال 2595

است .نتایﺞ حاصل از این تحقیﻖ اثر ﺿد میکروبی عﺼاره برگ

فﻌالیت ﺿد قارچی عﺼارههای متانولی ،اتیل استاتی و استونی

گردو را بهخوبی اثبات میکند .از آنجا که درخت گردو بومی

پوست گردو را بر ﺿدگونههای کاندیدایی در اسپانیا مورد

کشور ایران است و برگ و پوسته سبز گردو از محﺼوالت

بررسی قرار دادند .در این مطالﻌه ،هر سه عﺼاره ،فﻌالیت

جانبی میباشند بنابراین میتوان از این منابﻊ ارزان قیمت در

ﺿدکاندیدایی نشان دادند ،اما حساسترین گونه ،کاندیدا

جهت تولید نگهدارندههای ﻃبیﻌی از جمله اسپری تهیه شده بهره

آلبیکنﺲ بود .کاندیدا گالبراتا و کاندیدا پاراپسیلوزیﺲ فﻌالیت

برد .اثبات فﻌالیت ﺿد قارچی عﺼاره برگ گردو بر روی قارچ-

ﺿﻌیﻒتری نسبت به سایر گونههای کاندیدایی نشان دادند .هم-

های مورد نظر ،این امیدواری را ایجاد نمود تا بتوان این گیاه یا

چنین عﺼاره استونی ،فﻌالیت ﺿد کاندیدایی ﺿﻌیﻒتری نسبت

ترکیبات آن را بهعنوان یﮏ داروی ﺿد قارچی مناسﺐ با

به دو عﺼاره دیگر داشت و عﺼاره اتیل استاتیبیﺶترین فﻌالیت

عوارض جانبی احتمالی کمتر مدنظر قرار داشت و با انجام

را بر ﺿد کاندیدا آلبیکنﺲ نشان داد .بررسی عﺼارة استونی و

تحقیقات بیﺶتر بهعنوان جایگزینی برای داروهای ﺿد قارچی

آبی برگ گردو نشان میدهد که برگ گردو حاوی االژیتانین

با عوارض قابل توجه مورد استفاده قرار داد .که در این راستا

است که دارای خواص ﺿد سرﻃانی و ﺿدالتهابی است ]-21

اسپری حاوی عﺼاره برگ گردو برای مقابله با بیماریهای

.[29

قارچی به خﺼوص قشر ورزشکار جامﻌه را مورد بررسی قرار

نتیجهگیری

دادیم .حساسترین گونه کاندیدایی نسبت به عﺼارههای آبی و

با توجه به نتایﺞ حـاصل از ایـن پژوهـﺶ ،درماتوفیتها شایﻊ-
ترین عفونت قارچی پوست میباشند و از نظر موﺿﻊ ابتال کشالﮥ
ران و پاها شایﻊترین محل ابتال هستند .استحمام مکرر ،رﻃوبت
و استفاده ﻃوالنی و مداوم از کفﺶهای ورزشی زمینهساز
بیماری هستند .بیماری از ﻃریﻖ مکانهای ورزشی ،استﺨرهای

الکلی برگ گردو ،کاندیدا تروپیکالیﺲ بود .کاندیدا آلبیکنﺲ
نسبت به سایر گونهها به فلوکونازول حساستر بود ،در حالیکه
کاندیدا گالبراتا مقاومت بیﺶتری از سایرین نسبت به این دارو
نشان داد .همچنین کاندیدا آلبیکنﺲ و کاندیدا کروزئی نسبت
به دو گونه دیگر حساسیت بیﺶتری به کلوتریمازول داشتند ،در

عمومی ،حمامهای عمومی و استفاده از کفﺶ یا دمپایی افراد

حالیکه کاندیدا گالبراتا مقاومترین گونه نسبت به این دارو بود.

آلوده قابل انتقال است .نتایﺞ این تحقیﻖ نشان داد که برگ

پیشنهاد

درخت گردو از ویژگیهای ﺿد باکتریایی قابل توجهی در

با توجه به درمان ﻃوالنی مدت بیماری قارچ پا در انگشتان

شرایط  invitroبرخوردار است و این یافتهها میتواند زمینه

ورزشکاران و بیماری جوش جوانی ،باکتری پروپیونی باکتریوم

تحقیقات بیﺶتری را در آینده برای شناسایی ،تﻌیین مقدار و

آکنه به عنوان مهمترین عامل باکتریایی در ایجاد آن و احتمال

تﺨلیص ترکیبات موثره آن در شرایط  in vivoفراهم و بهعنوان

مقاومت دارویی ،میتوان عﺼاره برگ گردو را بهعنوان یﮏ

یﮏ ماده ﺿد باکتریایی در قالﺐ اسپری برای درمان بیماری

ماده ﺿد باکتریایی برای درمان بیماریهای ذکر شده پیشنهاد

قارچ در پای انگشتان ورزشکاران مورد استفاده قرار گیرد.
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...  ) موجود درJuglans Regia L.( شناسایی ترکیبات فنلی عﺼاره برگ گردو

انجام تحقیقات بیﺶتر روی ﻃیﻒ وسیﻊتری از قارچها و متﻌاقﺐ
آن تحقیﻖ در نمونههای بالینی و بیماران مبتال به عفونتهای
. از جمله موارد اصلی برای نیل به این هدف خواهد بود،قارچی

سپاسگﺬاری
از مسئول محترم امور پژوهشی و بﺨﺶ تحقیﻖ و توسﻌه شرکت
دانﺶبنیان پژوهشگران داروی سبز بهدلیل تامین هزینه و
امکانات این ﻃرح و همچنین از کارکنان مرکز رشد فناوری
-فرآوردههای گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان اردبیل به
دلیل همکاری در اجرای این تحقیﻖ تشکر و قدردانی بهعمل
.میآید

منابع
 انتشارات دانشگاه. جلد چهارم. گیاهان دارویی،.9341 ، ع.[ زرگری9]
.تهران
، بهنام، زمانزاد،. فرهاد، شرافتی چالشتری،. رﺿا،[ شرافتی چالشتری2]
) مقایسه الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی (آنتی بیوتایپینگ،.9344
-استافیلوکوكهای جداشده از آبمیوهها (سیﺐ و پرتقال) با الگوی سویه
 مجله،9344 ، شهرکرد،های استافیلوکوك مجزا شده از نمونههای بالینی
.52-54  صفحات،2 شماره، 95 دوره،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
، گردو،9379 ،. ر. ع، و افراسیاب احمدی. ا، دهلوی،. م،[ ﻃباﻃبایی3]
.132  صفحه، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی،.هیکوری و پکان
[4] Ajello, L., 1974, Natural history of the dermatophytes and related
fungi. Mycopathol Mycol Appl. 1974 Aug 30; 53(1):93-110.
Review.
[5] Aiyegoro, OA., Okoh, AI., 2009, Phytochemical screening and
polyphenolic antioxidant activity of aqueous crude leaf extract of
Helichrysum pedunculatum. Int J Mol Sci. 10(11): 4990-5001.
[6] Aldana-Valenzuela, C., Morales-Marquec, M., CastellanosMartinez, J., Deanda-Gómez, M., 2005, Congenital candidiasis: a
rare and unpredictable disease. J Perinatol; 25(10): 680-2.
[7] Alkhawajah, A.M., 1997, Studies on the antimicrobial activity of
Juglans regia. American Journal of Chinese Medicibe 25, 175-180.
[8] Amaral, J. S., Seabra, R. M., Andrade, P. B., Valentao, P.,
Percira, J.A., Ferreres, F., 2004, Phenolic profile in the quality
control of walnut (Juglans regia L.) leaves. Food Chemistry . 88(1)
,373 – 379.
[9] Ames, BN., Shigenaga, MK., Hagen, TM., 2003,Oxidants,
antioxidants, and the degenerative diseases of aging. PNAS.
[10] Baron, EJ., Finegold, SM., 1990, Methods for testing
antimicrobial effectiveness. In: Baily, Scott`s, eds. diagnostic
microbiology. New York: Mosby; 4.
[11] Beauquesne, B.L., Pinkas, M., Torck, M. and trotin, F., 1990,
Plantes Medicinales des Regions Temerees, 2nd ed. Paris, Maloine,
p.58.

9317  تابستان،35  شماره، سال نهم،فﺼلنامهی کاربرد شیمی در محیط زیست
[51] Pulido, R., Bravo, L., Saura-Calixto, F., 2000, Antioxidant
activity of dietary polyphenols as determined by a modified ferric
reducing/antioxidant power assay. Journal of Agricultural and Food
Chemistry 48, 3396-3402.
[52] Raaman, N., Mathiyazhagan, K., Jegadeesh, R., Divakar, S.,
Vennila, S., Balasubramanian, K., 2011, Antimicrobial activities of
different organic extracts on nul shells of Juglans regia (walnut).
Herbal Tech Industry; 8: 20-22
[53] Roberts, DT., 1992, Prevalence of dermatophyte
onychomycosis in the United Kingdom: results of an omnibus
survey. Br J Dermatol; 126 Suppl 39:23-7.
[54] Rumbaoa, R.G.O., Cornago, D.F. and Geronimo, I.M.,
2009,Phenolic content and antioxidant capacity of Philippine sweet
potato (Ipomoea batatas) varieties. Food Chemistry, 113: 4, 11331138.
[55] Scalbert, A., 1991, Antimicrobial properties of tannins.
Phytochemistry. 1991; 30: 3875-83.
[56] Silva, BM., Andrade, PB., Valentªo, P., Ferreres, F., Seabra,
RM., Ferreira, MA., 2004, Quince (Cydonia oblonga Miller) fruit
(pulp, peel, and seed) and jam: antioxidant activity. J Agric Food
Chem; 52: 4705-12.
[57] Solar, A., Colaric, M., Usenik, V., Stampar, F., 2006, Seasonal
variation of selected flavonoids, phenolic acids and quinones in
annual shorts of common walnut (Juglans regia L.). Plant Science
170, 543-461.
[58] Thakur, A., 2011, Juglone: A therapeutic phytochemical from
Juglans regia L. J Med Plant Res; 5(22): 5324-30.
[59] Tim Cushnie, TP., Lamb, AJ., 2005, Antimicrobial activity of
flavonoids. Int J Antimicrob; 26: 343-56.
[60] Toda, M., Okubo, S., Ohnishi, R., Shimamura, T., 1989,
Antibacterial and bactericidal activities of Japanese green tea. Jpn J
Bacteriol; 45: 561-66
[61] Tsuchiya, HM., Sato, M., Miyazaki, T., Fujiwara, S., Tanigaki,
S., Ohyama, M., Tanaka, T., Iinuma, M., 1996, Comparative study
on the antibacterial activity of phytochemical flavanones against
methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J. Ethnopharmacol: 50:
27-34.
[62] United Nations Industrial Development Organization, Handa
SS., Khanuja, SPS., Longo, G., Rakesh, DD., 2008, Extraction
Technologies for Medicinal and Aromatic Plants. Trieste, Italy:
Earth, Environmental and Marine Sciences and Technologies.
[63] Urs NVRR, Dunleavy JM. Enhancement of the bactericidal
activity of a peroxidase system by phenolic compounds
(Xanthomonas phaseoli var .sojensis, soybeans). Phytopathology.
1975; 65 :90-686.
[64] Van Hellemont, J., 1986, Compendium de phytotherapie.
Association PharmaceutiqueBelge, Bruxelles, 214 216.
[65] Watanbe, H., Miyaji, C., Makino, M., Abo, T., 1996,
Therapeutic effects of glycyrrhizin in mice infected with LP-BM5
murine retrovirus and mechanisms involved in the prevention of
disease progression. Biotherapy; 9: 209-20.
[66] Wei, Q., Ma, X., and Dong, J., 2010, Preparation, chemical
constituents and antimicrobial activity of pyroligneous acids from
walnut tree branches. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,
87: 1, 24-28.
[67] Wichtl, M., Bisset, NG., 1994, Herbal Drugs and
phytopharmaceuticals. 3th ed. Stuttgart, Germany: Medpharm
GmbH.
[68] Wojdylo, A., J. Oszmiański, and R Czemerys., 2007,
Antioxidant activity and phenolic compounds in 32. selected herbs.
Food Chemistry 105:940-949.
[69] Wichtl, M., Anton, R., 1999. Plantes thérapeutiques. Tec.&
Doc., Paris (pp. 291 293).
[70] Ya, C., Gaffney, SH., Lilley, TH., Haslam, E., 1988,
Carbohydrate-polyphenol complexation. In: Hemingway RW,

94
natsudaidai essential oils against Acnes- inducing bacteria. Biosci
Biotechnol Biochem; 72: 2507-13.
[32] Lachman, J., Orsk, M., Hejtmnkov, A, and Kovrov, E, 2010.,
Evaluation of antioxidan activity and total phenolics of selected
Czech honeys. LWT-Food Science Technology, 43: 1, 52-58.
[33] Margolis, DJ., Bowe, WP., Hoffstad, O., Berlin, JA.,2005,
Antibiotic treatment of acne may be associated with upper
respiratory tract infections. Arch Dermatol; 141: 1132-36
[34] Mason, TL., Wasserman, BP., 1987, Inactivation of red beet
beta-glucan synthase by native and oxidized phenolic compounds.
Phytochemistry; 26: 2197-202.
[35] Mehrbanian, S., Majid, A., Majid, I., 2000, Anti microbial
effects of three plants (rubia tinctorum, cartamus tinctorius and
juglans regia) on some air borne micro organisms. Aerobiologia; 16:
455-8.
[36] Merz, WG., Hay, RJ., 2005, Microbiology and microbial
infection, Medical Mycology. 10th ed. Edward Arnold: Topley &
Wilson.
[37] Nahrstedt, A., Vetter, U., Hammerschmidt, F.J., 1981,
Composition of the steam distillation product from leaves of Juglons
rigia. Planta Med. 42: 313-332.
[38] Nariman, F., Eftekhar, F., Habibi, Z., Falsafi, T., 2004, Antihelcobacter pylori activities of six Iranian plants. Helicobacter; 9:
146-51.
[39] Neef, H., Declercq, P., Laekeman, G., 1995, Hypoglycaemic
activity of selected European plants. Phytother Res., 9: 45 – 48.
[40] Noumi, E., Snoussi, M., Hajlaoui, H., Valentin, E., Bakhrouf,
A., 2010, Antifungal properties of Salvadora persica and Juglans
regia L.extracts against oral Candida strains. Eur J Clin Microbiol
Infect Dis; 29(1): 81-8.
[41] Olivera, I., Sousa, A., Valentao, P., Andrade, P., Ferreira, F.,
Bento, A., Seabra, R., Estevinho, L., and Pereira, J.A., 2007, Hazel
(Corylus avellana) leaves as source of antimicrobial and antioxidant
compounds. Food Chemistry, 105, 1018-1025
[42] Oliveira, A., Sousa, A., Ferreira, I., Bento, A., Estevinho, L.,
Pereira, JA., 2008, Total phenols, antioxidant potential and
antimicrobial activity of walnut ( juglans regia l.) green huks. Food
Chem Toxicol; 46(7): 2326-31.
[43] Pappas, PG., Kauffman, CA., Andes, D., Benjamin, DK.,
Calandra, TF., Edwards, JE., 2009, et al. Clinical practice guidelines
for the management of candidiasis. Clin Infect Dis; 48(5): 503-35.
[44] Emami, A., Ahi, A., 2008, [Medicinal botany]. Tehran: Iran
University of Medical Sciences press.
[45] Pereira, JA., Oliveira, I., Sousa, A., 2007, et al. Walnut )Juglans
regia L.) leaves: Phenolic compounds ,antibacterial activity and
antioxidant potential of different cultivars. Food Chem oxicol; 22874595.
[46] Pereira, J., 2007, Walnut (Juglans regia L.) Leaves: phenolic
compounds, AntibacterialActivity and Antioxidant Potential of
Different Cultivars.
[47] Pereira, JA., Oliveira, I., Sousa, A., Ferreira, Ic., Bento, A.,
Estevinho, L., 2008, Bioactive properties and chemical composition
of six walnut (juglans regia L) cultivars. Food Chem Toxicol. 2008;
46: 2103-11.
[48] Pereira, JA., Oliveira, I., Sousa, A., 2007, et al. Walnut (Juglans
regia L.) leaves: Phenolic compounds, antibacterial activity and
antioxidant potential of different cultivars. Food Chem Toxicol;45:
2287-95.
[49] Pfaller, MA., Diekema, DJ., Rinaldi, MG., Barnes, R., Hu, B.,
Veselov, AV., 2005, et al. Results from the ARTEMIS DISK Global
Antifungal Surveillance Study: a 6.5-Year Analysis of
Susceptibilities of Candida and Other Yeast Species to Fluconazole
and Voriconazole by Standardized Disk Diffusion Testing. J Clin
Microbiology; 43(12): 5848-59.
[50] Phillipson, J.D., 2007, Phytochemistry and pharmacognosy,
Phytochemistry, Vol. 68, pp. 2960 2972.

91

...  ) موجود درJuglans Regia L.( شناسایی ترکیبات فنلی عﺼاره برگ گردو
Karchesy JJ, eds. Chemistry and significance of condensed tannins.
New York:N.Y. Plenum Press.
[71] Yeung-Him-Che., 1985, Handbook of Chinese Herbs and
Formulas. Los Angeles: Institute of Chinese Medicine; p. 2-33.
[72] Zohuri, A., Tabatabaee Yazdi, F., Mortazavi, S.A., Shahidi, F.,
2014, Comparision ps efficiency and natural compounds from red
beet by maceration and ultrasonic extraction methods. JFST, 52(13):
50-56.

