Antibacterial Activity of Mespilus germanica Leaf Extract
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Abstract
Background and purpose: The medlar (Mespilus germanica L., Rosaceae) is an edible fruit
and modern medicine has recognized its healing properties in treatment of some diseases. There is no
scientific data in literature about its activity against some bacteria. In this study, antibacterial activity of
hydro-acetonic extract of medlars leaf was evaluated against some bacteria.
Materials and methods: In this experimental study, the leaves were collected from Sari, Iran.
Materials were dried at room temperature and coarsely ground before extraction. The extraction was
performed at room temperature by maceration method using acetone (70%) as solvent. Total phenols and
tannins were determined by Folin-ciocalteu method and antibacterial effects were studied. Minimal
Inhibitory Concentration (MIC) and Minimal Bactricidal Concentration (MBC) were calculated by Broth
Dilution Test.
Results: The yield of extraction was 20%. Total phenolic and tannins contents were 90±10 GAE
(based on standard curve) and 10±4 /g extract, respectively. The extract showed best inhibitory and
bactericidal activities against Klebsiella pneumoniae (MIC= 3.333 ± 0.0233 and MBC= 5.833 ± 0.065).
The lowest MIC was observed against Vibrio Cholera (6.667±0.048) and the lowest MBC was seen
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against E. coli and Shigella dysentiea (9.167±0.042).
Conclusion: M. germanica leaf extract showed good antibacterial activities. So, this plant is
potentially effective in controlling dysentery.
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چکیده
سابقه و هدف :ازگیل یک میوه خوراکی است که طب مدرن این گی اه را در درم ان رخخ ی ریم اریه ا م و خ داته ه
است .مطالعهای مبنی رخ فعالیت ضد راک خیایی این گیاه رخ روی رخخی راک خیها یافت تشده است .در این تحقیق فعالیت ضد
راک خی عصاره هیدرو اس نی رخگ گیاه ازگیل در مقارل چند راک خی رخرسی شده است.
مواد و روشها :در این مطالعه تجخری ،رخگهای گیاه ازگیل از شهخس ان ساری جمعآوری شد .رخگها در دمای اتاق
خشک شده و ره قطعات ریز خخد شدتد .عصارهگیخی را محل و هی درو اس نی  07درص د ر ه روخ خیه اتدن اتج ا ش د.
ارزیاری میزان فنو و تاتن تا موجود در آن را روخ فولین س یوکال یو ص ورت ذ ریخفت .ا خ آت یراک خی ا آن تی ز م ورد
ارزیاری قخار گخفت .حداقل غلظت مهاری و حداقل غلظت راک خیهیدی را روخ  Broth Dilution Testرخرسی شد.
یافتهها :رازده عصارهگیخی  07درصد رود .مح وای تا فنلی عصاره ره میزان  07 ± 07میلیگ خ مع اد گالی ک اس ید
) (GAEدر گخ عصاره رخ اساس منحنی اس اتدارد ره دست آمد .میزان تاتن تا تیز  07 ± 4میلیگخ معاد تاتی ک اس ید در
گخ عصاره ره دست آمد .این عصاره ریشت خین ا

خ مه اری و راک خیه یدی را ر خ روی س وخ کلبه یال ذنوموتی ه ر ا MIC

 0/000 ± 7/7000میلی گخ رخ میلی لی خ و  0/300 ± 7/760 MBCتشان داد .کم خین ا خ مهاری رخ روی سوخ ویبخیو کل خا
را  6/660 ± 7/743 MICمیلیگخ رخ میلیلی خ و کمتخین ا خ راک خیهیدی رخ روی سوخهای اشخشیا کلی و شیگال دیهات خیه
را  0/060 ± 7/740 MBCمیلیگخ رخ میلی لی خ ره دست آمد.
استنتاج :عصاره رخگ گیاه ازگیل ا خات آت یراک خیا خوری از خ ود تش ان داد .ر خ ای ن اس اس گزین ه مناس بی ر خای
ریماری اسها خوتی میراشد.

واژه های کلیدی :اسها  ،تاتن ،تخکیبات فنولی ،حداقل غلظت مهاری ،ازگیل

گیاهان دارویی قخنها است ک ه ر خای ذیش گیخی و

میرود .این تالخها و تجخریات ذیشینیان اس ت ک ه ذای ه

درمان ریماریها مورد اس فاده مخد ق خار م یگخف هات د.

داتش رشخ از گیاهان دارویی را شکل داده است .امخوزه

رخشهای مخ لف گیاهان از جمله می وه ،ر خگ ،ریش ه،

تی ز جامع ه ذزش کی ر ا گ خایش روز اف زون ریم اران ر ه

ذوست و غیخه را مقاصد دارویی و غی خ داروی ی ر ه ک ار

اس فاده از گیاهان دارویی روره رو میراشد(.)0

این مقاله حاصل طخح تحقیقاتی شماره  000است که توسط معاوتت تحقیقات و فناوری داتشگاه علو ذزشکی مازتدران تامین شده است.
مولف مسئول :الناز خوش ویشکایی -ساری :کیلوم خ 03جاده فخح آراد ،مج مع داتشگاهی ذیامبخ اعظم(ص) ،داتشکده داروسازی E-mail: e_kh.vishkaie@yahoo.com
 .0داتشجوی  PhDفارماکوگنوزی ،کمی ه تحقیقات داتشجویی ،داتشکده داروسازی ،داتشگاه علو ذزشکی مازتدران ،ساری ،ایخان
 .0اس اد ،گخوه شیمی دارویی ،داتشکده داروسازی ،داتشگاه علو ذزشکی مازتدران ،ساری ،ایخان
 .0داتشجوی داروسازی ،کمی ه تحقیقات داتشجوی ،داتشکده داروسازی ساری ،داتشگاه علو ذزشکی درماتی مازتدران ،ساری ،ایخان
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مقدمه

گزارش کوتاه

علی داوودی و همکاران

از مه مت خین عل ل ایج اد ریم اری در جوام ع رش خی

را  0/0میلیلی خ واکنش گخ  7/0تخم ا ف ولین س یو ک ال یو

میکخوارگاتیهمها هه ند .یک ی از ای ن دس ه جات داران

مخلوط شد و ذس از  0دقیقه 0 ،میلیلی خ محلو کخرنات

راک خیها میراشند که راعث ایجاد ریم اریه ای عف وتی

سدیم ( 0/0درصد) اضافه شد .جرب تموتهه ا ذ س از 0

میشوتد .اسها عفوتی یکی از این ریماریه ا ر وده ک ه

ساعت در دم ای ات اق توس ط دس گاه اس فک خوفوتوم خ

راک خیهای شیگال دیهات خیه ،اشخشیاکلی و س الموتال تیف ی

مخئی -ماوراء رنفش در  067تاتوم خ خوات ده ش د .ت ای

از مهمتخین علل آن است .یکی از گیاه ان داروی ی ک ه

ر ه ص ورت مق ادیخ ه م ارز ر ا اس اتدارد اس ید گالی ک

مصارف سن ی فخاواتی داش ه اس ت گی اه ازگی ل ر ا ت ا

( )GAEریان شد .ردین منظور میاتگین ج رب حاص ل در

علمی ( Mespilus germanicaاز خاتواده گ ل س خخیان

معادله خط ره دس ت آم ده از تخس یم منحن ی اس اتدارد

یا  ) Rosaceaeمیراشد .ای ن گی اه ک ه در ای خان ر ا ت ا

گالیک اسید قخار داده شد و ت یجه ره عنوان مح وای ت ا

کندس یا کنوس مشهور است در طب سن ی رخای درمان

فنولی عصاره گزارخ شد .رخای رخرسی می زان ت اتن ت ا

اسها  ،تقویت سیه م عص بی ،خ وتخیزی رحم ی ،ور

در عصاره ار دا را اس فاده از تخکیب ذلی وینیل ذیخولیدون

روده ،زخم دهان و تور گلو و تخشی و تفخ مع ده اس فاده

( )PVPتخکیبات تاتنی از محلو عصاره ح رف گخدی د.

میشده اس ت( .)0،0تخکیب ات موج ود در می وه و ر خگ

سفس مشاره مخحل ه قب ل می زان فن و ت ا رج ز ت اتن ه ا

گیاه ماتند اسیدهای چخب ،وی امینها ،تخکیبات فن ولی و

محاسبه شده و از مقدار فنو ت ا ک م ش د .ع دد ته ایی

فالووتوئیدی و تاتنه ا و اس یدهای آمین ه خ واص ض د

میزان تاتن تا درتظخ گخف ه شد( .)4-6جهت رخرس ی ا خ

میکخوری و آت یاکه یداتی قار ل ت وجهی از خ ود تش ان

آت یراک خیا عصاره ر خگ ازگی ل ،ته تها ر خ روی 6

دادهاتد و این ویژگی آنها راعث کاررخد در ریماریهای

س وخ راک خی ایی اشخش یاکلی ( ،)ATCC:25922ش یگال

مخ لف شده است( .)4در این طخح ذژوهشی را توج ه ر ه

دیهات خیه ( ،)ATCC:13313سالموتال تیفی (،)ATCC:14028

مطالعات طب سن ی در زمینه گیاه ازگیل و ا خات آن در

ویبخی و کل خا ( ،)ATCC:39315کلبه یال ذنوموتی ه

درمان ریماریهای عفوتی هدف ای ن ر وده ک ه خ واص

( )ATCC:10031و ذخوتئوس میخاریلیس ( )ATCC:29905که

آت یراک خی ا ر خگ گی اه ازگی ل ر خ روی چن د س وخ

از موسهه رازی تهیه شده رود ،اتجا شد .رخای اتجا این

راک خیایی عامل عفوتتهای رودهای رخرسی شود.

تهت سوسفاتهیون راک خی را غلظت تیم مک فارلند رخای
هخ یک ره صورت جداگاته تهیه گخدید(.)0

مواد و روش ها

ح داقل غلظ ت مه اری رش د ر ا روخ

شهخس ان ساری جمعآوری گخدید .تموتهها توس ط دک خ

غلظت از محلو عصاره در آب مقطخ تهی ه ش د .س فس

رهمن اسالمی (دک خای سیه ماتیک گیاهی) تایید و تموتهی

در  0لوله که هخ کدا حاوی  07میلی لی خ محیط کش ت

هخراریومی آن در داتشکده داروسازی س اری تگه داری

توتخین ت ر خای م ایع ،ی ک میل یلی خ از سوسفاته یون

گخدید ( .)E1-223202رخگهای گیاه در دمای اتاق و دور

میکخوری و یک میلیلی خ از محل و عص اره ر ه تختی ب

از آف اب خشک شده و توس ط آس یاب ذ ودر ش د و ر ا

غلظ ت اف زوده و در اتکور اتور در دم ای  00درج ه

روخ خیهاتدن و را حال اس ون-آب ( )07:07عصارهگیخی

سات یگخاد رخای مدت  03س اعت ق خار داده ش د .ر خای

گخدید( .)0،4مح وای تخکیبات فن ولی ر ا کم ک مع خف

تعیین ح داقل غلظ ت راک خیه یدی ار دا مح یط کش ت

فولین سیو کال یو اتج ا ش د( .)4-6غلظ ت  0میل یگ خ /

توتخینت آگار در ذلیت تهیه شد و رعد از آن تموتهه ایی

میلیلی خ از عصاره تهیه شد 7/0 .میلیلی خ از ای ن محل و

از لولههایی ک ه ه یر رش دی از خ ود تش ان تدادت د ر ه
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در این مطالعه ،رخگ ازگیل از جنگل ه ای اط خاف

 Broth Dilution Testمورد ارزیاری قخار گخفت .ار دا 0

بررسي فعاليت آنتي باکتریال برگ گياه ازگيل

صورت جداگاته رخای هخ سوخ در این ذلیته ا کش ت

این فخآورده ریشتخین ا خ مهاری و راک خیهیدی را ر خ روی

داده و در اتکوراتور را دمای  00درجه سات یگ خاد ر خای

سوخ کلبهیال ذنوموتی ه ر ا

MIC= 0/000±7/7000mg/ml

مدت  03ساعت قخار داده ش د .در تهای ت ر ا اس فاده از

و  MBC= 0/300 ± 7/760 mg/mlتش

تخ اف زار  SPSSو ته تهای آم اری  ANOVAدادهه ا

ک مت خین ا خ مه اری ر خ روی س وخ ویبخی و کل خا ر ا

مورد آتالیز قخار گخفت و  p≤ 7 /70میزان معنیداری در

 MIC= 6/660 ±7/743 mg/mlو کمتخین ا خ راک خیه یدی

تظ خ گخف ه ش د( .)3،0جه ت رخرس ی ح داقل غلظ ت

رخ روی سوخهای اشخش یا کل ی و ش یگال دیه ات خیه ر ا

راک خیهیدی ،ار دا محیط کشت توتخینت آگار در ذلی ت

 MBC= 0/060 ±7/740 mg/mlره دس ت آم د .ام خوزه

تهیه شد و رع د از آن تموت ههایی از لول ههایی ک ه ه یر

مقاوم ت میکخور ی ر ه داروه ای ش یمیایی از مه مت خین

رشدی از خود تشان تدادتد ره صورت جداگاته رخای هخ

مشکالت روده که راعث سوق ذیدا ک خدن تحقیق ات ر ه

سوخ در این ذلیتها کشت داده و در اتکوراتور را دمای

سمت گیاهان دارویی ره عنوان دارویی ره خ رخای درم ان

 00درجه سات یگ خاد ر خای م دت  03س اعت ق خار داده

عفوتتهای میکخوری شده است(.)0

ان داد.

شد .این مخحله تیز ر خای ه خ س ه تک خار اتج ا گخدی د.

احم دی و همک اران در س ا  0700می زان ا خرخش ی

ریش خین غلظ ی که ه یر رش دی از خ ود تش ان ت داد ر ه

عصاره م اتلی و اتاتلی رخگ این گیاه را رخ روی س وخهای

عنوان حداقل غلظت راک خیهیدی معین شد(.)3،0

سودوموتاس آئخوژینوزا ،اس افیلوکوک اورئ وس و اشخش یا
کلی جدا شده از ریمارس ان ر ا روخ ات ش ار دیه ک م ورد

یافته ها و بحث

ارزیاری قخار دادهاتد که ر خ اس اس آن ا خ رخش ی خ وری از

راتدمان عصارهگیخی  07درصد تعیین شد .مح وای

خود تشان داده اس ت( .)07اس دی و همک اران در مطالع های

ت ا فنل ی عص اره ر ه می زان  07 ± 07میل یگ خ مع اد

که رخ روی عملکخد مهاری عصاره هیدروالکلی رخگ گی اه

گالیک اسید ( )GAEدر گخ عصاره ر خ اس اس منحن ی

ازگیل رخ روی اتگل لیشماتیای ماژور داش ه اتد ا بات کخدتد

اس اتدارد ره دست آمد .میزان تاتن تا تیز  07 ± 4میل یگ خ

که رخ روی این اتگل مو خ است( .)00شخیع ی فخ و همک اران

معاد تاتیک اسید در گخ عصاره ره دست آم د .آت الیز

تی ز ا خات عص اره ات اتلی عص اره گی اه ازگی ل را ر خ روی

عص اره ر خگ گی اه ازگی ل از تظ خ دارا ر ودن خ واص

لیشماتیوز جلدی مورد ارزیاری قخار دادهاتد ک ه ا خات قار ل

آت یراک خیا در جدو شماره  0آورده شده است.

قبولی از آن مشاهده کخدتد(.)00

جدول شماره  :1حداقل غلظت مهاری و حداقل غلظت راک خیهیدی
حداقل غلظت مهاری عصاره

حداقل غلظت راک خیهیدی عصاره

mg/ml

mg/ml

تهت

اشخشیا کلی

0/300 ± 7/744

0/060 ± 7/740

شیگال دیهات خیه

0/300 ± 7/700

0/060 ± 7/700

سالموتال تیفی

4/060 ± 7/700

0/077 ± 7/777

کلبهیال ذنوموتیه

0/000 ± 7/700

0/300 ± 7/760

سوخ راک خی

ویبخیو کلخا

6/660 ± 7/743

3/000 ± 7/704

ذخوتئوس میخاریلیس

0/777 ± 7/777

6/660 ± 7/703

اعداد رخ اساس  Mean±SDهه ند.

مخ لف م ورد رخرس ی ق خار گخف ه اس ت .یک ی از ای ن
گیاهان  Catharanthus roseusرا مح دوده  6/00ت ا 00
میکخوگخ

رخ میلیلی خ رخای عصارههای مخ ل ف اس ت(.)00

در مطالعهای دیگخ تیز تخکیبات موجود در میوه این گیاه
مورد ارزیاری قخار گخفت .تخکیبات موجود در رخگ تی ز
مورد رخرسیهای م نوعی قخار گخف ه است .از مهمتخین ای ن
تخکیبات ،ذلیفنو ه ا و فالووتوئی دها هه ند .تخکیب ات
ذلیفنولی مخصوصاً تاتنها عالوه رخ آن که خواص ض د

ر ا توج ه ر ه ت ای ته ت آت یراک خی ا  ،عص اره

میکخوری خوری از خود تشان میدهن د ر ه دلی ل توات ایی

هیدرواس وتی خواص آت یراک خیا از خود تشان داده اس ت.

شالت کخدن تخکیبات ماکخومولکولی از جمله ذخوتئینها و
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عصاره هیدرواس وتی رخگ گیاه ازگیل

در مطالعات مخ لف ا خات آت ی راک خی ا گیاه ان

گزارش کوتاه

علی داوودی و همکاران

000 داتشجویی داتشگاه علو ذزشکی مازت دران ر ه ش ماره

کخروهیدراتها خواص ج ابب و ق ارا از خ ود تش ان

PhD یار

داده و از طخفی ا خات آت ی راک خیا آن راعث میشود تا

 از دک خ حه ین رخش ی جویب اری دس.میراش د

فارماکوگنوزی رارت کم ک در جم عآوری گی اه تش کخ و

.)04(راشند

گزینه مناسبی رخای درمان اسها

 این ک ار در آزمایش گاه کن خ میکخور ی.قدرداتی میشود
داتش کده داروس ازی س اری اتج ا ش ده ک ه ر دینوس یله
.ازکارشناسان مح خ آن حوزه قدرداتی میگخدد

سپاسگزاری
ای ن مقال ه حاص ل از ط خح مص وره کمی ه تحقیق ات
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