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  چکیده
و مصرف مردم درصدد هزینه کمتر، سالمت بیشتر . استفاده سنتی از گیاهان دارویی در سالیان اخیر افزایش یافته است: زمینه و اهداف

ی شیمیایی روز به روز در مقابل باکتري ها ضعیف تر عمل می کنند و یایپر واضح است که محصوالت ضد باکتر. محصوالت ایمن تر هستند
مطالعـات اولیـه روي خـواص درمـانی      ننـابرای ب. از طرف دیگر عوامل ضد اکسیدانی گیاهی عوارض جانبی کمتري را به اثبات رسانیده اند

  . اصله از گیاه دیوسپیروس واالچیا در این مطالعه انجام شده استا و برگ هاي حعصاره میوه ه
فعالیـت ضـد    .ندو اتـانول تهیـه شـد   کلرفـرم  تحقیق حاضر، عصاره برگ و میوه این گیاه توسط حالل هاي هگزان، در : مواد و روش کار

روش دیسک دیفیوژن انـدازه گیـري   با  اشرشیاکلیو  زاوژینوس، سودمناس آئررئووکوس ااستافیلوک، رئوسسسیلوس علیه باآنها ایی باکتری
جهـت کنتـرل و مقایسـه و    . سـنجیده شـد   DPPH assayحاصل با استفاده از روش  هايه ضد اکسیدانی عصارشد و همچنین خاصیت 

  .تکمیل مطالعات آزمون فیتوشیمیایی مقدماتی انجام پذیرفت
این دو جزء به ترتیب بیشترین اثر . داراي بیشترین درصد پلی فنول می باشند میوه روفرمو کل نتایج نشان داد که عصاره هگزان :یافته ها

ف رادیکالی عصاره کلرفرمی میوه، توانست بیشترین فعالیت حذهمچنین . از خود نشان دادند رم مثبت و گرم منفیعلیه باکتري هاي گ را
  . معرفی شدي بیشترین خصلت ضد اکسیدانی  دارنده را نشان دهد و بعنوان

نی و سالمت مورد مصـرف قـرار   می تواند در توسعه فرآورده هاي درمابود که گیاه دیوسپیروس واالچیا  نتایج حاکی از این: نتیجه گیري
  .وابسته به حضور پلی فنول هایی همچون نفتوکینونها می باشند بگیرد و این اثرات احتماالً

  دانی، فرآورده هاي طبیعیی، ضد میکروبی، ضد اکس، ابناسهواالچیادیوسپیروس : کلیدي ه هايواژ
  مقدمه

مطالعه گیاهان دارویی بعنوان یک منبع در چند دهه اخیر 
شمیایی و فارماکولوژیک افزایش مفید از ترکیبات فعال بیو

بسیاري از گیاهان و ترکیبـات آن هـا در   . نشان داده است
ف طب سنتی در اکثر نقاط دنیا براي درمان بیماري مختلـ 

 دربسـیاري از ایـن گیاهـان     ].1-3[ مورد استفاده هستند
این  ].4[ رشد می کنند نواحی حاره و جنگل هاي پر باران

گیاهان پهناي وسیعی از فرآورده هاي طبیعی را تأمین می 
 آنها، داراي خصلت قوي ضد باکتریـایی که به موجب  کنند

جنس دیوسپیروس  ].5-7[ و ضد اکسیدانی نیز می گردند

در نـواحی تروپیکـال و سـاب تروپیکـال     بناسه خانواده ا از
ــاره [ ــه ح ــاره و نیم ــش دارد ]ح ــاه  روی ــی گی ــام محل  و ن

 dam“ "دام تـاکو "در ایـن منـاطق   دیوسـپیروس واالچیـا  
tako” بسیاري از اعضـاي جـنس دیوسـپیروس    . باشد می

ز نفتاکینون داراي خصلت درمانی هستند و مقادیر باالیی ا
از خاصیت هاي درمانی سـنتی مـی    .دها را شامل می شون

توان به نقش مسهل بودن میوه گیاه دیوسپیروس واالچیا و 
ن در درمان بیماري بواسیر در میان مـردم بـومی   آکاربرد 

مصـرف ایـن    ، مردم محلیمناطق رشد این گیاه اشاره کرد
بـه   ].9،8[ دانند گیاه را براي ماهی ها سمی و کشنده می

پژوهشی مقاله  
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هـاي سـنتزي جدیـد و ضـد      علت فقـدان آنتـی بیوتیـک   
مـواد جـایگزین امـري    اکسیدان هاي نوین، جستجو بـراي  

  ].10-12[ ضروري می باشد
  کارروش 

 -1 -دي فنیـل  2و 2اسکوربیک اسـید و  : مواد شیمیایی
. از کارخانه سیگما تهیـه شـد   )DPPH(ل هیدرازیل یکریپ

 .تهیه گردیدنـد  R&M ،Ussex کارخانه ازتمام حالل ها 
شرکت  از سويتریپتیکاز ر هینتون آگار ومولمحیط کشت 

مـورد  واکنشـگرها   یتمـام و ی هند تهیه گشت آزمایشگاه
  .استفاده از درجه برتر شیمیایی بوده اند

، از ناحیـه پـراك در   واالچیـا دیوسـپیروس  : مواد گیـاهی 
ــات   ــاریومی تحقیق ــالزي جمــع آوري و در موسســه هرب م

  .شده بودجنگل مالزي، تعیین هویت 
در سـایه   )بـرگ و میـوه   ( مـواد گیـاهی   :ه هاتهیه عصار

میـوه  . ندخشک شد و سپس به صورت مناسب خرد گشـت 
 5/2(و بــرگ  )کیلـوگرم  1/1( هـاي پـودر و خشـک شـده    

به صـورت جداگانـه و متنـاوب بـا حـالل هـاي        )کیلوگرم
در طی زمان دو  )هگزان، کلرفرم و اتانول(افزاینده قطبیت 

 ي به روش ماسریشـن عصاره گیر. ندهفته عصار گیري شد
توسـط خـالء   صورت گرفت و سپس حالل ها  )خیساندن(

تا زمان  -oC20در  چرخان حذف شد و عصاره خشک شده
 1رانـدمان عصـاره هـا در جـدول     . یـد گردتست نگهداري 

  .شده است آورده
  
  

  

تمام عصاره هاي تهیه شـده   :فیتو شیمیاییغربال گري 
هگـزان،  (الل از برگ ها و میـوه هـا بـه سـه حـ      )مورد 6(

مختلـف مـواد   جهت حضور دسـته هـاي    )کلرفرم و اتانول
  ).1جدول (شیمیایی ارزیابی شدند 

یکروب هاي استفاده شده در ایـن  م: وش هاي میکروبیر
  :بودندمطالعه از چهار گونه زیر تشکیل شده 

باسیلوس سـرئوس، اسـتافیلوکوکوس ارئـوس، سـودمناس     
در روي  oC37هـا در  این بـاکتري  . ائروژینوزا و اشرشیاکلی

محیط تریپتیکاز سوي آگار کشت شدند تا براي تست تازه 
  .باشند

این تست طبـق روش   :اندازه گیري خصلت ضد باکتري
، با اسـتفاده  2002سال  NCCLS دیسک دیفیوژن کمیته

بـا غلظتـی    براس از سوسپانسیون باکتري تریپتیکاز سوي
ــتاندارد   ــادل اس ــک ف 5/0مع ــت ام ــورت گرف ــد ص ز ا. رلن

سوسپانسیون هر باکتري روي محیط مـولر هینتـون آگـار    
 6دیسـک هـاي کاغـذي    . کشت تمام سطح صورت گرفت

میکرولیتــر از عصـاره حــل شــده در   10میلـی میتــري بـا   
DMSO      تلقیح شـد تـا غلظتـی معـادلmg/disc2   را بـه

به دیسک ها یک شب زمان داده شد تا کامالً . دست بدهد
دیسک تلقـیح شـده بـا     .گردند DMSOخشک و عاري از 

DMSO  بعنوان کنترل منفی و دیسک تلقیح شده باmg 

 .سین بعنوان کنترل مثبت انتخاب شـدند یاز استرپتوما 10
  . انکوبه شدند oC37ساعت در دماي  24پلیت ها براي 

  
  

  

  دیوسپیروس واالچیا و راندمان عصاره گیري ترکیبات فیتوشیمیایی :1جدول 
  راندمان عصاره گیري%   پلی فنل  ساپونین  استروئید  تانن  فالونوئید ها  تو شیمیماده فی

  1/3  +  -  -  -  -  عصاره هگزان برگ
  3/2  +  -  -  -  -  عصاره کلرفرم برگ
  2/1  ++  +  -  -  -  عصاره اتانول برگ
  1/0  ++++  -  +  -  -  عصاره هگزان میوه
  7/1  +++  -  +  -  -  عصاره کلرفرم میوه
  1/1  ++  +  -  -  -  عصاره اتانول میوه
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هر دیسک بعـد از زمـان   نواحی شفاف عدم رشد در اطراف 
صـورت   تسـت بـه  . انکوباسیون به دقت اندازه گیري شدند

  .سه تایی و تکرار پذیر انجام شد
رشد باکتري ها بـه صـورت زیـر طبقـه بنـدي       شدت هاي

  :ندشد
  بسیار قوي ]+ + + +[=  mm 25هاله عدم رشد بزرگتر از 

  قوي       ]+ + +[=  mm 24-15    هاله عدم رشد بین
  متوسط         ]+ +[=  mm 14-11    هاله عدم رشد بین

  ضعیف           ]+[=  mm 10-8     هاله عدم رشد بین 
بر اساس استفاده  DPPHتست  :ظرفیت آنی اکسیدانی

 )2007سال (چاهکی طبق روش هابته ماریام  96پلیت از 
 DMSOتوسط متانول و  ها هاي نمونه رقت .انجام گرفت

 20بعد از گذشـت  . بعنوان حالل هاي مصرفی تهیه گشت
ـ ن انکدقیقه زما مـاي اتـاق،   ک در دوباسیون در محیط تاری
یـري و درصـد مهـار رادیکـال     اندازه گ  nm 550جذب در 

  .]13[ نمونه ها محاسبه شد و DPPH و آزاد
تمام آزمایشات حـداقل در سـه نمونـه    : محاسبات آماري

-MSمحاسـبات توسـط نـرم افـزار اکسـل      . صورت گرفت
EXCEL  گردیدانجام.  

  یافته ها
حضور پررنگ ، تمام عصاره هاي مورد تست 1طبق جدول 

نشـان   واالچیـا  ترکیبات پلی فنلی را در گیاه دیوسپیروس
رشد باکتریایی عصاره هاي گیاه مذکور  اثرات ضد. داده اند

از روش دیسک کاغذي بر روي آگار دیفیوژن کنترل و بـه  
طی آزمایشات عصاره هگزانی میوه، . دقت اندازه گیري شد

 کوس ارئـوس لیه استافیلوکوعبیشترین اثر ضدمیکروبی بر 
 نشان داد، همچنین ایـن  mg/disc 2را در غلظت  (++++)

نمونه توانست اثرات مهاري قابـل تـوجهی روي باسـیلوس    
این نتایج نشـان  ). 2جدول( )+++(سرئوس نیز نشان بدهد 

 دیوسـپیروس عصاره هگزانـی و کلرفرمـی از میـوه    داد که 
، حاوي ترکیبـاتی اسـت کـه بطـور قابـل تـوجهی       واالچیا
ته انــد رشــد اســتافیلوکوکوس ارئــوس و باســیلوس توانســ

هـا هالـه عـدم رشـد در     عالوه بر این. رئوس را مهار کنندس
فعالیـت  . نمونه حاوي اشرشیاکلی نیز قابل تامل می باشـد 

دیده شده روي عصاره ي میوه گیاه دیوسپیروس، احتمـال  
آنتی بیوتیک ها با  از این گیاه بعنوان مولدصنعتی استفاده 

  .عی را باال می بردطبی منشأ
  

  هاله عدم رشد بدست آمده از فرکشن هاي متعدد تهیه شده از گیاه دیوسپیروس واالچیا :2جدول 
  2گونه هاي باکتریایی   1فرکشن 

B.cereus S.aureus  P.aeraginosa  E.coli  
  -  -  -  - 3  عصاره هگزان برگ
  -  -  +  -  عصاره کلرفرم برگ
  -  -  ++  ++  عصاره اتانول برگ

  ++  -  ++++  +++  صاره هگزان میوهع
  -  -  +++  ++  عصاره کلرفرم میوه
  -  -  +  +  عصاره اتانول میوه

  ++  ++  ++  ++  ]µg/di 10[ استرپتومایسی
  رشد کامل  DMSOاستاندارد منفی 

         mg/disc 2تماس یافته با غلظت  :  1
  براي یک روز oC37رشد داده شده روي مولی هینتون آگار در :  2
3:  [++++]mm 25 > ]قطر هاله عدم رشد[ ، [+++]mm 15-24 ]قطر هاله عدم رشد[ ،  [++]mm 11-14 ] قطر هاله

  ،]عدم رشد
  [+]mm ]  -[، ]قطر هاله عدم رشد[10- 8    mm  8  < قطر هاله عدم رشد   
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مهارکننــدگی رادیکــالی آزاد   آزمــونانجــام همچنــین 
)DPPH(  داراي  میـوه  بیانگر این بود که عصاره کلرفرمـی

تمام نمونـه هـاي   بیشترین خصلت آنتی اکسیدانی در بین 
نتایج نشان می دهـد کـه   ). 3جدول (مورد تست می باشد 

 عصــاره میــوه هگزانــی و کلرفرمــی هــر دو داراي خصــلت 
مهارکنندگی روي رادیکال آزاد هستند و می توانند بعنوان 

بــر  ییــديایــن نتــایج تا. آنتــی اکســیدانت معرفــی شــوند
مطالعات قبلی روي سایر گونه هاي دیوسپیروس نیـز مـی   

نتایج نشان مـی دهـد کـه خصـلت آنتـی      . ]16-13[باشد 
 می میوه گیاه دیوسپیروس واالچیـا اکسیدانی عصاره کلرفر

. این خصلت در اسکوربیک اسـید مـی باشـد    قابل قیاس با
همین طور مشاهده گردید کـه عصـاره ي کلرفرمـی میـوه     
گیاه از عصاره هگزانی میوه اثر مهارکنندگی بیشـتري روي  

 µg/discبطـوري کـه در غلظـت    . رادیکال هـاي آزاد دارد 
ــاره    100 ــاي آزاد عص ــال ه ــدگی رادیک ــت مهارکنن فعالی

کـه در تمـام    ر حـالی رسـید د % 50/95کلرفرمی میوه بـه  
  .را نشان داد% 15/78غلظت عصاره هگزانی میوه فقط عدد

  بحث 
نتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی شش این مطالعه خصلت آ

ــاه  ]فرکشــن[عصــاره  ــوه گی ــرگ و می ــده از ب                     بدســت آم
. را اندازه گیـري و ثبـت کـرده اسـت     دیوسپیورس واالچیا

در تنی بـر حضـور نفتـاکینون هـا     شواهد قابل استنادي مب
ــه دیوســپیروس موجــود مــی باشــد   ــاه گون ، ]21-17[گی

بنابراین می توان نتیجه گرفت که این عوامـل احتمـاالً در   
 نکتـه . بروز خصلت ضدمیکروبی این گیاه مسـئول هسـتند  

  دیگر حایز اهمیت این است که گیاه دیوسپیروس توانسـت 

  

ـ   اثر می   نتـی بیوتیـک  ا آکروبی بروز دهد که قابـل قیـاس ب
فـرآورده   اکثـر . بوده اسـت  ]mg/ml 1/0[استرپتومایسین 

هاي طبیعی می توانند روي باکتري هاي گـرم مثبـت اثـر    
که عصاره میوه هگزانـی   مهاري یا کشنده بگذارند در حالی

توانست رشد باکتري گرم منفی  ،واالچیادیوسپیروس  گیاه
است ادعـا  اگرچه عده اي ممکن . را مهار سازد اشرشیاکلی

غلظت باالیی بـه شـمار مـی     mg/disc 2کنند که غلظت 
رود ولی، این آزمایش نشان داده که ایـن گیـاه در شـرایط    

  .می تواند اثرات آنتی باکتریایی قوي داشته باشد برون تنی
پلی فنل ها بیشترین ترکیبات موجود در گیاه هستند کـه  

الیـت  می توانند خصلت آنتی اکسیدانی بروز دهند ایـن فع 
 وابسته استاحیاي آنها  -احتماالً به خاصیت اکسیداسیون

نتایج مطالعه ي حاضر نشان می دهد که سطح قابل . ]22[
توجهی از ترکیبات فنلـی در عصـاره هگزانـی و کلرفرمـی     

 )1جـدول  (موجـود اسـت    دیوسپیروس واالچیـا میوه گیاه 
به ترتیب خصـلت آنتـی اکسـیدانی متوسـط و      بطوري که
  .آزمایش بروز داده اند قوي را در

  نتیجه گیري 
امروزه گیاهان دارویی نقش حیـاتی در درمـان بسـیاري از    

گیاهان نه تنها دیگر فقط در طب سـنتی  . بیماري ها دارند
مطرح نیستند بلکه آنها توانسته اند، یـک خـط صـنعتی از    

. دهنـد  فرآورده هـاي طبیعـی را نیـز بـه خـود اختصـاص      
گر ایـن مطلـب اسـت کـه گیـاه      بنابراین این مطالعـه بیـان  

می تواند بعنوان منبع عظیمی از مواد  واالچیادیوسپیروس 
ــواد محــافظ و    ــی اکســیدانی و م ــواد آنت ضــدباکتریایی، م

  .نگهدارنده غذا معرفی گردد

  DPPHدرصد خصلت آنتی اکسیدانی عصاره هاي حاصل از دیوسپیروس، اندازه گیري شده با تست  :3جدول 
  اکسوربیک اسید  عصاره کلرفوم میوه  عصاره هگزان میوه  µg/mlغلظت 

100  661/3± 15/78  17/4± 50/95  85/2± 02/93  
50  27/3± 72/51  56/2± 25/86  71/5± 38/89  
25  05/4± 16/29  04/2± 57/66  60/4± 76/75  

5/12  06/3± 54/24  93/1± 39/50  70/2± 15/44  
25/6  03/3± 20/14  97/1± 03/33  23/3± 43/23  
125/3  00/3± 11/9  03/2± 10/30  08/4± 91/21  

  انحراف معیار استاندارد  ±میانگین :  1        
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Abstract  
Background & Objectives: The traditional use of herbal 
medicine has increased significantly in these recent years. People 
are looking for less charge, healthier and safer products. It is 
obvious that the chemical antibacterial products are creating 
more bacterial resistant day by day, on the other hand herbal less 
side effects of antioxidant agents have been proven. Therefore, 
the first studies on the therapeutic properties of the fruits and 
leaves extracts obtained from Diospyros wallichii King& Gamble 
are reported.  
Material and Methods: In the present research the hexane, 
chloroform and ethanol extracts of Diospyros wallichii (fruits 
and leaves) are screened for antimicrobial and antioxidant 
activities. Antibacterial activity was determined against Bacillus 
cereus ATCC10876, Staphylococcus aureus ATCC11632, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC10145 and Escherichia coli 
ATCC10536 using the disk diffusion method. Moreover, the 
DPPH radical scavenging test was performed to evaluate the 
antioxidant properties of the fractions. In order to compare the 
results the phytochemical assay was done.  
Results: the results showed hexane and chloroform extracts of 
the fruit, have high amounts poly-phenols. These two fractions 
were active against both Gram negative and Gram positive 
bacteria. The chloroform extract of fruits had the highest free 
radical scavenging activity.  
Conclusion: The results obtained suggest that Diospyros 
wallichii King& Gamble could be used in the development of 
therapeutic medicines and health care products. In addition to, it 
was concluded that the poly-phenols, exclusively 
Naphthoquinones, play crucial roles in the properties of this 
plant.   
Keywords:  Diospyros wallichii, Ebenaceae, Anti-bacterial, Anti-
oxidant, Natural products 
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