
 
 

 

 106 

Antibacterial Activities of Gel Containing 5% Hydroalcoholic 

Extract of Rhamnus cathartica L. bark 
 

Sarah Nayyeri
1
,  

Mohammad Azadbakht
2
,  

Aroona Chabra
3
,  

Hossein Asgarirad
4
,  

Jafar Akbari
5 

Ali Davoodi
3
,  

Ali Farmoudeh
6
,  

Amir Hossein Babaei
6
 

 
1 Pharmacy Student, Student Research Committee, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 

2 Professor, Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 
3 PhD Student in Pharmacognosy, Student Research Committee, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 

4 Associate Professor, Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 
5 Professor, Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 

6 PhD Student in Pharmaceutics, Student Research Committee, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 

 
(Received June 16, 2019 ; Accepted December 24, 2019)

 

 

Abstract 

 

Background and purpose: Acne is a chronic inflammatory disease of the pilosebaceous glands 

caused by opportunistic microorganisms. The Rhamnus cathartica is known to have biological and 

antioxidant properties. This research aimed at investigating the in vitro effect of gel containing 5%  

R. cathartica extract on acne vulgaris. 

Materials and methods: The gel formulation contained 25g of dried R. cathartica bark extract, 

0.5 liters distilled water, glycerin 50g, carbopol 940 5g, methyl paraben 0.75g, and propyl paraben 0.5g. 

After 24 hours, the formulation was put outside the refrigerator. Then, triethanolamine was added to the 

formulation under stirring with 500 rpm to solidify the gel. The effect of the product was measured 

against Cutibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis, and Staphylococcus aureus and MIC and MBC 

values were also determined. 

Results: Total phenolic content of R. cathartica was 351.6±4.5 mgGA/g/DW, total flavonoid 

content was 23.15±1.355 mgCE/g/DW, and total anthraquinone content was 1.85 ± 0.05 mgAE/g/DW. 

The pH of the product was 5.5-6. The MIC values of R. cathartica 5% gel were 195.3 µg/ml, 24.41 

µg/ml, and 97.65 µg/ml against C. acnes, S. epidermidis and S. aureus, respectively. The MBC testing 

showed 25000 µg/ml, 25000 µg/ml, and 12500 µg/ml against C. acne, S. epidermidis and S.aureus. 

Conclusion: R. cathartica is believed to contain active ingredients and can act as an antibiotic 

against acne causing microorganisms. 
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عصاره هیدروالکلی پوست  درصد 5 فعالیت ضد باکتریایی ژل حاوی
 .Rhamnus cathartica Lگیاه 

 
       1سارا نیری

       2محمد آزادبخت

       3آرونا چابرا

       4حسین عسگری راد

 5جعفر اکبری
       3علی داوودی

       6 فرمودهعلی 

 6امیرحسین بابایی

 چكیده
های فرصت میکروارگانیسم بوده که علت اصلی آن،ری التهابی مزمن مجاری پیلوسباسه آکنه یک بیما و هدف: سابقه

هدف از باشند. اکسیدانی میدارای خواص بیولوژیک و آنتی .Rhamnus cathartica Lترکیبات گیاه  باشد.پوستی میطلب 
 باشد.می تنیبرونرت به صواین گیاه درصد عصاره  ۵ژل حاوی  آنتی باکتریال بررسی تأثیر ،این مطالعه

 گرر  گلیسریرین،  ۵۰لیتر آب مقطر،  ۵/۰اجزای فرموالسیون ژل حاوی در این مطالعه آزمایشگاهی،  ها:مواد و روش
ساعت فرموالسیون تولیدی از یخچال  ۴۴گر  پروپیل پارابن بود. پس از  ۵/۰گر  متیل پارابن و  ۵۵/۰، ۰۴۰گر  کربوپل  ۵

اتانول آمین بره متتویرات بشرر افرزوده شرد ترا ژل مسرتتکم گرردد. سر س اثرر تری rpm۵۰۰ر خارج شد و زیر همزن با دو
 تعیین شدند. MBCو  MICهای مورد مطالعه ارزیابی و میزان بر روی باکتری فراورده تهیه شده

  متترروای فنونودیررد، mgGA/g/DW ۵/۴±6/1۵3در هررر صررد گررر  فررراورده حاصررل  متترروای فنلرری ههها:یافتههه

mgCE/g/DW 1۵۵/3±3۵/۴1  گرر  در گرر  بره دسرت میلی 5۵/3 ± ۰۵/۰و متتوای آنتراکینونی در هر صد گر  فراورده
ای و دارای برویی منیرم درصد از عصاره خشک گیاه رامنوس کاتارتیکا دارای رنگ قهروه ۵فرموالسیون ژل با میزان آمد. 
هرای علیه براکتریژل حاوی عصاره گیاه رامنوس کاتارتیکا  MIC بود. نتایج تست ۵/۵-6فراورده برابر با  pH همچنین، بود.
 و  ۴3/۴۴، 1/3۰۵اسررتافیلوکوکوس اوردرروس برره ترتیررب برابررر بررا  برراکتریو  آکنرره، اسررتافیلوکوکوس اپیدرمیرردیس وکو

µg/ml 6۵/۰۵  .نتایج تسرت بودMBC  براکتریو  آکنره، اسرتافیلوکوکوس اپیدرمیردیس وکوهرای علیره براکتریژل پنسربو 
 بود. µg/ml 3۴۵۰۰و  ۴۵۰۰۰، ۴۵۰۰۰افیلوکوکوس اوردوس به ترتیب برابر با است

هرای دخیرل در بیوتیک علیه پاتوژنوان آنتیرد به عنرواننرتی است که میرات فعالروس دارای ترکیبراه رامنرگی استنتاج:
 آکنه عمل کنند.

 

 MIC ،MBCرامنوس کاتارتیکا، آکنه، استافیلوکوک اوردوس،  واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
آکنه یک بیماری التهابی مرزمن مجراری پیلوسباسره 
 است که ناشی از برهمکنش چهار عامل بیمراریزای افرزایش

 کراتینیزه شدن پوست، عامل میکروبی پروپیونی باکتریو 
 اگر چه  د.رباشد سبو  میرزایش تولیرافاب، و رآکنه، الته

 
 E-mail:azadbakht110@gmail.com         جاده دریا، مجتمع پیامبر اعظم )ص(، دانشکده داروسازی 3۵ر کیلومت :ساری -محمد آزادبخت مولف مسئول:

 .دانشجوی دکترای داروسازی، کمیته تتقیقات دانشجویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علو  پزشکی مازندران، ساری، ایران3
 اه علو  پزشکی مازندران، ساری،ایراندانشکده داروسازی، دانشگ. استاد، گروه فارماکوگنوزی، ۴
 . دانشجوی دکترای تخصصی فارماکوگنوزی، کمیته تتقیقات دانشجویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علو  پزشکی مازندران، ساری، ایران1
 . دانشیار، گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علو  پزشکی مازندران، ساری،ایران۴
 روه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علو  پزشکی مازندران،ساری، ایران، گ. استاد۵
 ، کمیته تتقیقات دانشجویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علو  پزشکی مازندران، ساری، ایرانفارماسیوتیکسدانشجوی دکترای تخصصی . 6
 : 1/3۰/31۰5تاریخ تصویب :             ۴۰/1/31۰5ات :تاریخ ارجاع جهت اصنح            ۴6/1/31۰5 تاریخ دریافت 
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شرود، امرا بره علرت بیماری جدی تلقی نمی معموالًآکنه 

توانرد ایجاد اسکار ناشری از بهبرود یرایعات التهرابی مری

مشکل زیبایی برای بیماران ایجاد کند. آکنره زمرانی ر  

شرود و سربو  دهد که مجرای غدد سباسه مسدود مریمی

تجزیه شیمیایی  مو و غدد سباسه تجمع یابد.در فولیکول 

هرا باعر  گلیسیرید در سبو  در اثر فعالیرت براکتریتری

گرردد کره منجرر بره رها شدن اسیدهای چررب آزاد مری

شود و یایعاتی مانند کومردون و های التهابی میواکنش

از طرفی نوسران میکروبری در آورد. آکنه را به وجود می

 ادآشفتگی و در نهایرت بیمراریاکوسیستم پوست باع  ایج

پروپیونی باکتریو  آکنه پاتوژن اصلی دخیل در شود. می

شود که مردیاتورهای التهرابی از ایجاد آکنه متسوب می

هررای هررای آزاد اکسرری ن و سررایتوکاینجملرره رادیکال

سرازد. برا توجره بره نقرش اساسری التهابی را فعال میپیش

 ژنز بیماری آکنههای فرصت طلب در پاتومیکروارگانیسم

 بیوتیکیهای آنتیزا به درمانو مقاومت این عوامل بیماری

 بیوتیرررک رایرررج، تتقیقرررات بررررای یرررافتن منرررابع آنتررری

. گیررراه (3،۴)جدیرررد در گیاهررران رو بررره افرررزایش اسرررت

Rhamnus cathartica L.  درختی کوتاه و خاردار بوده

های گلستان، مازنردران، گرینن و رتفاعات استانکه در ا

مشرتقات آنتراکنیرونی از  .(1)رویردآذربایجان شرقی مری

هرای رین ترکیبات این گیاه بروده کره روی باکتریتمهم

باشند؛ از طرفی ترکیب امرودین علیره گر  مثبت موثر می

باکتری گر  منفی اشرشریاکنی و اسرتاف اوردروس نیرز 

ر اثرربررسرری هرردف از ایررن مطالعرره  .(۴)باشرردمرروثر می

)با توجره بره مطالعرات  درصد ۵ژل حاوی  باکتریالآنتی

 .(۴)باشدمی Rhamnus catharticaعصاره گیاه  قبلی(

 

 هامواد و روش
در ایرررن مطالعررره آزمایشرررگاهی، پوسرررت گیررراه 

Rhamnus cathartica L. اظررت شررده از منطقرره حف

آوری شده و بعرد از تهیره هزارجریب شهرستان نکا جمع

هرباریومی توسط متخصر  سیسرتماتیک گیراهی  نمونه

مورد شناسادی قرار گرفت. س س خشک و خرد شرده و 

کیلوگر  از پوست چوب گیراه در چهرار نوبرت  3 میزان

درصررد  ۵۰ماسراسرریون بررا حررنل هیرردروالکلی برره رو  

در نهایرت عصراره  یرری شرد.گعصراره )تقطیر خراسران(

درایررر خشررک  حاصررل تتررت خررن ت لرریر و بررا فریررز 

عصاره تهیه شده برر اسراس آنتراکینرون ترا  و  .(3)گردید

ایرن . بررای (۵،6)فنل و فنوونودید تا  استانداردسازی شد

و همکرراران برررای تعیررین مقرردار  Aboمنظررور از رو  

و گلیکوزیرردی و رو  داوودی و  هررای آزادآنتراکینون

 همکاران برای تعیین مقردار ترکیبرات فنلری و فنوونودیردی

ر  از عصرراره گرر ۴۵. برررای تهیرره ژل، (۵،6)اسررتفاده شررد

 آمریکرا( لویگره-گر  گلیسیرین )سریگما ۵۰هیدروالکلی با 

آمریکرا( و -گر  متیل پارابن )سریگما ۵۵/۰شده و میزان 

لویگره  عصرارهآمریکا( بره -پارابن )سیگماگر  پروپیل  ۵/۰

 3۰۰و با آب مقطر جوشیده به حجرم  شده ایافه گردیده

 ۰۴۰گرر  کربوپرل ۵لیتر رسانده شرد. سر س میرزان میلی

آلمان( روی سطح فرموالسیون درون بشر ایافه -)مرک

درجره  5ترا  ۴سراعت در یخچرال برا دمرای  ۴۴شد برای 

ساعت زیر همزن  ۴۴گراد قرار داده شده و پس از سانتی

آمریکرا( بره -تری اتانول آمین )سریگما rpm ۵۰۰با دور 

متتویات بشر افزوده شد تا ژل مستتکم گرردد. پرس از 

د نظر حاصل گردید. در نهایت شکل خنثی شدن ژل مور

، ۴قروا  ژل دردماهرای  کدورت، سرینرز و ،pH ،ظاهری

 .(۵)گراد مورد بررسی قرار گرفرتدرجه سانتی ۴۰و  ۴۵

 Staphylococcus هرایبراکتریروی تهیه شده بر  ژلاثر 

aureus (11۵۰3ATCC: ،) Staphylococcus 

epidermidis (3۴۴۴5ATCC:  و )Cutibacterium 

acnes (3۰۵۰ATCC:  در مقایسه )ژل پنسبو )بردون  با

هرای حرداقل غلظرت مهارکننرده تسرت عصاره گیاه(، برا

و  (Minimal Inhibitory Concentration: MIC)رشرد 

 Minimal Bactericidalغلظرررت کشرررندگی ) حرررداقل

Concentration: MBC) (3)سنجش شد. 
 

 یافته ها و بحث
 بر اسراس نترایج بررسری فیتوشریمیایی عصراره گیراه 
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رآورد شرد. همچنرین، بردرصد  ۴۴/۴ گیریبازده عصاره

ها، متتوای فنلی و فنوونودیدی بره میزان کل آنتراکینون

 گر  درگر  گیاه خشکمیلی 3۵/۴1و 3/1۵۴ ،5۵/3ترتیب 

درصد از عصاره  ۵فرموالسیون ژل با میزان  دست آمد.به

ای و دارای برویی منیرم رنرگ قهروه دارایخشک گیاه 

 د.برررو ۵/۵-6فرررراورده برابرررر برررا  pH همچنرررین، برررود.

 بوده وفرموالسیون تهیه شده برای استفاده پوستی مناسب 

 فرراوردهتست ویسکوزیته مناسب برآورد شد. همچنرین، 

در  روز پررس از سرراخت 3۴و  ۵پررس از گتشررت  حاصررل

بررسری گردیرد و گراد درجه سانتی ۴۰و  ۴۵، ۵دماهای 

 .مشاهده نشدهیچ گونه ت ییر رنگ یا سینرزی در آن 

 
ی ژل برر رو MBCو  MICترایج حاصرل از تسرت ن :1جدول شماره 

 پایه و فرموالسیون ژل عصاره
 

 حداقل غلظت مهاری سو  باکتریایی نمونه

 (µg/ml) 

 حداقل غلظت کشندگی

 (µg/ml) 

 Staphylococcus aureus 6۵/۰۵ 3۴۵۰۰ ژل عصاره گیاه

Staphylococcus epidermidis ۴3/۴۴ ۴۵۰۰۰ 
Cutibacterium acnes 1/3۰۵ ۴۵۰۰۰ 

 - Staphylococcus aureus 13۴۵ پایه ژل
Staphylococcus epidermidis 13۴۵ - 

Cutibacterium acnes 6۴۵۰ - 

 
تست متدودیت میکروبی فرآورده دو برار )قبرل از 

ساخت فرموالسیون ژل جهت ارزیابی میکروبی عصراره 

و بعد از تهیره ژل( انجرا  گرفرت. نترایج حراکی از عرد  

 های خطررزا برود. مطالعرات مختلفریو ارگانیسموجود میکر

هرای باکتریرال گیاهران و فرآوردهدر زمینه بررسری آنتری

 گیاهی انجا  شده است.

باکتریررال عصرراره داوودی و همکرراران اثررر آنترری

را  .Mespilus germanica Lهیدرواستونی برر  گیراه 

سو  انتروباکتر مورد ارزیابی قرار دادنرد. در  6بر روی 

 میکروگرر  ۴۰۰۰بیش از  MBCو  MICطالعه مقادیر این م

لیتر متاسربه شرد. در مطالعره حایرر ایرن مقرادیر بر میلی

لیتر بره دسرت آمرده کره میکروگر  بر میلی ۴۰۰کمتر از 

ای کره در مطالعره .(3)باشردنشان دهنده عملکرد بهترر می

و همکررارانش انجررا  شررد، اثرررات  Franklyneتوسررط 

باکتریال فرموالسیون نانوامولسیونی اسانس دارچرین آنتی

و میخک مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه میزان 

MIC  وMBC  لیتررر میکروگررر  بررر میلی ۴3تررا  3۵بررین

 .(5)متاسبه شد

و همکررارانش  Kunchaای کره همچنرین در مطالعره

برر روی فرموالسریون پلری هربرال حراوی  ۴۰3۰در سال 

نتی باکتریال آن زیتون تلخ و اکلی تا انجا  دادند، اثرات آ

 بیوتیک بررسری کردنردرا بر روی چند سو  مقاو  به آنتی

 ۵۰۰ترا  13بین  MBCو  MICکه در پایان مطالعه مقدار 

فررآورده تهیره  .(۰)لیتر بره دسرت آمردمیکروگر  بر میلی

هرای شده با توجه به اثربخشی برونتنی مناسرب و وی گی

 فیزیکوشیمیایی و میکروبی مناسب، قابلیت اسرتفاده برر روی

دی بالینی نیاز پوست را دارد. همچنین، مطالعات کارآزما

ی آکنره مرورد ارزیرابی بوده تا اثربخشی دقیر  آن برر رو

 قرار گیرد.
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