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استفاده از منابع گیاهی دارای خواص ضدمیکروبی در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است .عصارههای گیاهی از جمله عصاره
چای سبز بهدلیل دارا بودن ترکیبات دارویی و ضدمیکروبی ،از اهمیت ویژهای برخوردار میباشند .از اینرو هدف از تحقیق حاضر ،استخراج
عصاره گیاه چای سبز و ارزیابی خاصیت ضدمیکروبی آن بود .بدین منظور از سه حالل قطبی ،نیمهقطبی و غیرقطبی بهترتیب شامل اتانول 01
درصد ،اتیلاستات و - nهگزان جهت استخراج عصاره از این گیاه استفاده گردید .نتایج نشان داد از سه حالل مذکور ،حالالل هیالدروالکلی
باالترین راندمان استخراج را دارد بهطوریکه بازده استخراج حالل هیدروالکل در حدود  ،7اتیلاستات  3و  - nهگزان حدود  2درصد حاصل
گردید .ارزیابی خاصیت ضدباکتریائی سه عصاره استحصالی نشان داد که عصاره هیدروالکلی با غلظت  211میلیگرم در لیتر بهعنوان کمترین
غلظت کشنده باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و گرم منفی اشریشیا کوالی میتواند بهعنوان یک عامل ضدباکتریائی مؤثر مورد
استفاده قرار گیرد .خاصیت ضدکپکی غلظت  211میلیگرم در لیتر عصاره هیدروالکلی بالر روی دو گوناله کپالک آسالپرییلوس ترئالوس و
آسپرییلوس فالووس مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که نمونه حاوی عصاره با غلظت مذکور نسبت به نمونه شاهد در حدود 01
درصد رشد کمتری داشته و بهطور مؤثری مانع رشد توده میسیلیومی هر دو کپک گردید .بدین ترتیب غلظت  211میلیگرم در لیتر عصاره
هیدروالکلی چای سبز میتواند به عنوان یک عامل ضدباکتریایی و ضدکپکی مؤثر معرفی گردد.
É|Ì¸¯ÉZÅÃYÁچای سبز،حالل استخراجکننده,ضدباکتریایی ،ضدقارچی
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پروین و انرجان

تنثیر حاللهای مختل

بر بازده استخراج عصاره چالای

سبز و خاصیت ضدمیکروبی آن سه نالو عصالاره چالای

سالمتی انسانها مستلزم توسعه در زمینالههالای مختلال

سبز با استفاده از سه نو حالل با قطبیالت متفالاوت (- n

ازجمله داروئی و غذایی میباشد .در این زمینه غلباله بالر

هگزان ،اتانول  01درصد و اتیلاستات) انتخاب گردیالد.

آلودگی میکروبی امری بحثبرانگیالز و مهالم مالیباشالد.

در تحقیق حاضر ،فعالیت ضد باکتریالائی عصالاره چالای

مطالعات انجام شده در دنیا حاکی از آن است که بعضی

سبز حاصل از حاللهالای مالذکور ،بالر روی گونالههالای

از گیاهان توانایی مهار رشد میکروارگانیسمهالا را داشالته

باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و گرم منفی

و استفاده از منابع گیاهی دارای خواص ضدمیکروبی در

اشریشیا کوالی مالورد مطالعاله قالرار گرفالت .هالمچنالین

چند دهه اخیالر بسالیار مالورد توجاله قالرار گرفتاله اسالت

خاصالالیت ضالالدکپکی چالالای سالالبز بالالر روی کپالالکهالالای

( .)Shariat et al., 2013چای سالبز از جملاله گیاهالانی

آسپرییلوس فالووس و آسالپرییلوس ترئالوس ارزیالابی

است که تحقیقات زیادی در رابطه بالا اثالرات دارویالی و

گردیالالده و غلظالالت مناسالالب عصالالاره گیالالاهی در کنتالالرل

ضدمیکروبی آن انجام شده است .چای یک منبع طبیعالی

فعالیت باکتری و کپک تعیین گردید.

از کاتچین ،کافئین ،تئوفیلین ،تیانین و آنتالیاکسالیدانهالا
میباشد .ترکیبات متشکله برگ چای شامل فالوانولهالا،
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فالوونولها ،اسالیدهای فنولیالک ،تئالوبرومین ،پالروتئین،
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اسیدهای آمینه ،اسیدهای آلی ،مونالو و پلالیسالاکاریدها،

برگ گیاه چای سبز در سایه و بهدور از نالور آفتالاب

لیگنین ،چربی  ،کلروفیل و سایر رنگدانه هالا ،خاکسالتر و

خشک شد.آنگاهعصارهگیالری از گیالاه چالای سالبز باله

مالالواد معطالالر مالالیباشالالند کالاله ترکیبالالات فالوونوئیالالدی

روش خیساندن در حالل با استفاده از سه نو حالل - n

(پلیفنلها) از مهمتالرین آنهالا محسالوب مالیگردنالد و

هگزان ،اتانول  01درصد و اتیاللاسالتات انجالام گرفالت.

دارای نقالالالش سالالالالمتزا هسالالالتند ( Harbowy and

بدین ترتیب که مقدار  111گرم از گیاه آسالیاب شالده در

 .)Balentin, 1997اکثالالر پلالالیفنالاللهالالا دارای فعالیالالت

حالالالل بالاله نسالالبت  1بالاله  11بالالهمالالدت  72سالالاعت در

ضدمیکروبی میباشند .کاتچین چای سبز بالا ممانعالت از

شیکرانکوباتور قرار گرفت .پس از فیلترکردن عصاره ،با

تولید وروتوکسالین ،از اخالتالالت سالنتز پالروتئینهالا در

بهرهگیری از دستگاه روتاری اواپراتور ،عصالاره حاصالل

ساللولهالای یوکالاریوت و در نتیجاله از آسالیب بافالت و

تغلیظ گردید .عصاره تغلیظ شده بالا انکوباسالیون در 11

سلولهای اندوتلیال و بافتهای کلیه و مغالز جلالوگیری

درجه سلسیوس خشالک شالد و دی متیالل سولفوکسالید

میکند (.)Kao et al., 2000; Tedeschi et al., 2004

( 11 )DMSOدرصد به نسبت  1به ( 2ورنالی حجمالی)

بهمنظور استخراج ترکیبالات موجالود در چالای سالبز،

حل گردید (.)Neyestani and Khalaji, 2009

حاللهای مختلفی از جمله حاللهای قطبی ،نیمهقطبالی



و غیرقطبی مورد استفاده قرار مالیگیالرد .بالرای بررسالی
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پژوهشهای علمی و صنعتی ایالران ،تعیالین و بالا نموناله

بهمنظور تعیین عصاره بهینه ،خاصالیت ضالدباکتریائی

شاهد مقایساله شالد ( .)Mohajerfar et al., 2012روش

عصارههای تهیه شده از گیاه چالای سالبز مالورد بررسالی

کار و ترکیب چاهکهای میکروپلیت بهطور خالصاله در

قرار گرفت .در بررسی خاصیت ضدباکتری عصاره چای

جدول ( )1ارائه شده است.

سالالبز ،حالالداقل غلظالالت بازدارنالالدگی ( MIC: Minimum

مقدار  MICبه عنوان عصاره بهینه جهت تعیین MBC

 )Inhibitory Concentrationو حداقل غلظت کشندگی

انتخاب گردید .از رقت مربوط به  MICدر عصاره بهینه

MBC:

و رقتهای بعالد از آن کاله کالدورتی در آنهالا مشالاهده

 )Concentrationبرای عصاره مورد نظر تعیالین گردیالد.

نگردید در محیط نوترینت آگار کشت سطحی داده شد.

بدین ترتیب که با بهکارگیری روش میکروبراثدایلوشن

پس از انکوباسیون پلیالتهالا ( 22سالاعت در  37درجاله

و استفاده از دسالتگاه االیزاپلیالتریالدر ( ،DA-3200دانالا-

سلسیوس) ،غلظتی که شمارش تعداد کلنالی صالفر بالود،

ایران) تنثیر عصاره با غلظتهای مشخص روی دو نو

بهعنوان  MBCبرای هر باکتری تعیین گردید ( Mahon

بالالالالاکتری (

Bactericidal

بالالاکتری اسالالتافیلوکوکوس

Minimum

اورئالالوس ( )PTCC 1112و

اشریشیا کالوالی ( )PTCC 1270تهیاله شالده از سالازمان

 .)et al., 2011در ادامه آزمایشات بعدی بر اساس ایالن
غلظت از عصاره بهینه انجام گرفت.

جدول ( -)1ترکیب چاهکهای میکروپلیت در بررسی خاصیت ضدباکتریائی عصاره چای سبز
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 PDAکشت داده شدند .پس از  22ساعت انکوباسیون

بهمنظور بررسی خاصیت ضدکپکی عصاره ،دو کپک

در دمای  21درجه سلسیوس ،در شرایط استریل،

آسپرییلوس فالووس ( )PTCC 5004و آسپرییلوس

دیسکهایی از آنها تهیه شد .برای بررسی اثر ضدکپکی

ترئوس ( )PTCC 5021تهیه شده از سازمان

عصاره مورد استفاده قرارگرفت ( Akbarian et al.,

پژوهشهای علمی صنعتی ایران ،مورد استفاده قرار

.)2013

گرفت .ابتدا کپکهای مورد نظر بر روی محیط کشت

شکل ( -)1تهیه دیسک از کپکهای (ال ) :آسپرییلوس فالووس و (ب) :آسپرییلوس ترئوس
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پس از تهیه محیط کشت  ،PDAمخلوط نمودن آن با
درصد غلظالت  MBCاز عصالاره و آمالادهسالازی پلیالت،

 :Xدرصد بازدارنالدگی :A ،قطالر رشالد کپالک در پلیالت
شاهد
 :Bقطر رشد کپک در هریک از تیمارها میباشد 

دیسک کپکهای آسپرییلوس فالالووس و آسالپرییلوس

ÉZ»M¶Ì¸veÁÄËne

ترئوس آماده شده در مرکز پلیت قرار گرفت .نمونالههالا

این تحقیق در قالب طالر فاکتوریالل در ساله تکالرار

بهمدت یک هفته در دمای  21درجه سلسیوس قرار داده

انجام شده است .تجزیه و تحلیل آماری بالا روش آنالالیز

شالالد .هالالر  22سالالاعت ،قطالالر رشالالد کپالالکهالالا (برحسالالب

واریالانس یالک طرفاله ( )One-way ANOVAصالورت

میلیمتر) در نمونههای مختل

و نمونه شاهد ثبت شده

و مقدار بازدارندگی عصاره در مقابل رشالد کپالکهالا بالا
استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید ( Akbarian et al.,

.)2013
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- nهگزان حدود  2درصد (وزنی-وزنی) حاصل شد.
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عصالاره هیالدروالکلی بالالهدسالت آمالده بالالهطالور قابالالل
مالحظهای نسالبت باله اتیاللاسالتات و - nهگالزان مقالدار

بهمنظالور تعیالین  ،MICاخالتالف میالزان کالدورت در

بیشتری داشت .بهطوریکه بازده استخراج بالرای حالالل

لحظه آمادهسازی و بعد از  22ساعت انکوباسیون مطابق
جدول ( )2تعیین گردید.


جدول ( -)2اختالف مقادیر جذب نوری نمونههای میکروپلیت در لحظه آمادهسازی و پس از  22ساعت
»E .colicÁ|¯½YÌ
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A

کنترل منفی

1/111± 1/112d

1/121±1/11b

1/122±1/110b

B

کنترل مثبت

1/22±1/112

1/237±1/13

1/211±1/11

1/103±1/13

1/230±1/13

1/233±1/13

1/217±1/13

1/212±1/10

1/101±1/11

1/231±1/11
1/237±1/21

a

a

ÃZ
n

ÃZ

ÃZ
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cZfY¶ÌeY

1/112±1/111c

1/117±1/112c

1/112±1/111c

1/171±1/17

1/131±1/13
1/207±1/13

½Y´Å

a

a

ÃZ
n

a

½Y´Å

a

C

عصاره  1درصد

1/132±1/110

a

1/130±1/100

D

عصاره  11درصد

1/113±1/110

a

1/132±1/130

1/227±1/21

1/12±1/110

a

1/212±1/110

1/232±1/13

b

1/11±1/111

1/111±1/12
1/11±1/112

1/273±1/13
1/12±1/11

b
b

c

E

عصاره  21درصد

F

عصاره  31درصد

c

G

عصاره  21درصد

1/1120±1/111

H

عصاره  11درصد

1/112±1/112

1/117±1/117

d

d

a
a
a

a

a

a

a

1/1132±1/113

1/103±1/11

1/1211±1/11

c

1/1171±1/112

1/203±1/10

b

1/1130±1/11

bc

1/1131±1/112

c

1 /1121±0/111

1/232±1/11

b

1/1223±1/11

b

1/121±1/112

bc

a
a

a

a

b

a

a

a
a

c

a

1/1171±1/112

b

مقادیر بر اساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش شده است.
b ،a

و  :cنشانه عدم وجود تفاوت معنیدار بین تیمارهای مختل

در سطح  1درصد  p<1/11میباشد .مقایسه در هر ستون انجام گرفته است.

نمونههای حاوی عصاره  1درصد 11 ،درصد 21 ،درصد 31 ،درصد 21 ،درصد و  11درصد بهترتیب معادل  211 ،111 ،111 ،11 ،21و  211میلیگرم
در لیتر عصاره میباشند.

بر اساس جدول فوق ،برای هر دو بالاکتری ،عصالاره
هیدروالکلی در غلظت پایینتر عصاره ،به کدورت ثابت
رسیده و حداقل غلظت بازدارنالدگی کمتالر و در نتیجاله

میلیگرم در لیتر عصاره هیالدروالکلی بالهعنالوان ،MBC
برای هر دو باکتری معین گردید.
] ^ÉZqÃZÊ°b¯|dÌZyÊ

خاصیت ضدمیکروبی قویتری دارد .در نتیجاله از میالان

مقایسه قطر رشد نمونه شالاهد و نموناله حالاوی 211

سه عصاره تهیاله شالده ،عصالاره هیالدروالکلی بالهعنالوان

میلالالیگالالرم در لیتالالر عصالالاره هیالالدروالکلی در مالالورد

عصاره مطلوب تعیین گردیده و جهت آزمایشات بعالدی

آسالالالپرییلوس فالالالالووس و آسالالالپرییلوس ترئالالالوس در

مورد استفاده قرار گرفت .همچنین میزان  111میلیگالرم

شکلهای ( )2و ( )3نشان داده شده است.

در لیتالالر عصالالاره هیالالدروالکلی بالالهعنالالوان  MICو 211
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شکل ( -)2مقایسه قطر رشد آسپرییلوس فالووس (ال ) :نمونه شاهد و (ب) :نمونه حاوی



 211میلیگرم در لیتر عصاره

شکل ( -)3مقایسه قطر رشد آسپرییلوس ترئوس (ال ) :نمونه شاهد و (ب) :نمونه حاوی
 211میلیگرم در لیتر عصاره

بر اساس قطر رشد نمونه شاهد و نمونه حاوی عصالاره،

درصد بازدارندگی عصاره چای سبز در مقابالل رشالد

کپک های آسپرییلوس فالووس و آسپرییلوس ترئالوس

در جدول ( )3نشان داده شده است.

جدول ( -)3درصد بازدارندگی عصاره هیدروالکلی چای سبز بر روی رشد کپک آسپرییلوس فالووس و آسپرییلوس ترئوس
{|]Ê³|¿Y{Z
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روز اول

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

آسپرییلوس فالووس

22 ±2 d

10 ±2/3 c

02/1 ±1/0 b

02 ±2/3 ab

00 ±2/1 ab

00 ±1/2 a

آسپرییلوس ترئوس

1

31 ±2/2 d

11 ±1/2 c

10 ±2/3 b

01 ±1/3 ab

02 ±1/3 a

مقادیر بر اساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش شده است.
 b ،aو  cنشانه عدم وجود تفاوت معنیدار بین تیمارهای مختل
انجام شدهاند.
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اسالالتافیلوکوکوس اپیدرمیالالدیس ،شالالیگال دیسالالانتری و

تالالاکنون ،گالالزارشهالالای متعالالددی دربالالاره اثالالرات

گونههای ویبریو کلرا مالیگالردد (.)Toda et al., 1989

ضالدمیکروبی انالوا چالای ( Bandyopadnyay et al.,

همچنین اثر مهاری اسالیدگالیک بالر رشالد بالاکتریهالای

 )2005و پلیفنلهالای خالالص آن ( )Taguri, 2004در

استرپتوکو،بتاهمولیتیک و اشریشیا کوالی بیمالاریزا در

برابر انوا میکروبها منتشر شدهاند .اثرات سینرییسمی

محیط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت و یافتالههالای

چای با آنتی بیوتیکها نیز گزارش شده اسالت ( Tiwari

حاصل مؤید تنثیر مهالاری اسالیدگالیک بالر هالر دو نالو

 .)et al., 2005نتایج نشان داده است پلیفنلهای گیاهی

بالاکتری مالیباشالد (.)Neyestani and Khalaji, 2009

یالالالا تالالالاننهالالالا از طریالالالق اتواکسیداسالالالیون و تولیالالالد

عصاره آبی انوا مختل

چایهالای سالنتی چینالی را بالر

پراکسیدهیدروین ،اثرات مهاری خود را بر رشالد یاختاله

روی رشالالد کپالالک آسالالپرییلوس فالالالووس و تولیالالالد

اعمال مینمایند ( .)Smith et al., 2003در عالین حالال

آفالتوکسین در این کپالک مالورد بررسالی قالرار گرفالت.

بیان شده است پلیفنلهای باکتریوسید به دو الیه چربی

نتایج حاصل اثر مهاری انوا چایهای بهکار رفته را بالر

غشا نیز آسیب میرسالانند ( .)Heredia et al., 2005در

روی تولید آفالتوکسین نشان داد .در حالیکه تنها برخی

برخی از مطالعات مالحظه شده است باکتریهالای گالرم

از آنها رشد کپک مورد نظر را کنترل نمودنالد ( Mo et

مثبت در مقایسه با بالاکتریهالای گالرم منفالی حساسالیت

 .)al., 2013تنثیر عصارههای آبی شوید ،آویشن ،گشنیز

بیشالالتری بالاله پلالالیفنالاللهالالا نشالالان مالالیدهنالالد .برخالالی از

و گل محمدی بر روی سویههای استاندارد آسپرییلوس

پژوهشگران علت این مسئله را دافعه بین پلیفناللهالا و

فالالالووس و آسالالپرییلوس فومیگالالاتوس در مطالعالالهای

سالالطو بالالاکتریهالالای گالالرم منفالالی کالاله پوشالالیده از

بررسی و مقایسه گردید (.)Yahyaabadi et al., 2011

لیپوپلیساکارید هستند پیشنهاد کردهانالد ( Ikigai et al.,

مطابق یافتالههالای بالهدسالت آمالده در ایالن پالژوهش

 .)1993بالالر اسالالاس نتالالایج تحقیالالق حاضالالر ،عصالالاره

عصارههای هیدروالکلی و اتیلاستات نسبت باله عصالاره

هیدروالکلی چای سبز اثر تقریباً مشابهی بر روی هالر دو

هگزان ،خاصیت ضدمیکروبی قالویتالری دارنالد .نتالایج

باکتری گرم مثبت و گرم منفی نشان داد.

حاصل از آزمایشات مختل

بیالانگر آن اسالت کاله بالین

در تحقیقی در رابطه با اثر ضدباکتریائی عصاره چالای

ترکیبات پلیفنولیک با اثر ضالدمیکروبی گیاهالان ارتبالاط

سبز در برابر باکتریهای جدا شالده از ساله منبالع خالا،،

وجود دارد ( )Cowan, 1999و حالل اتانول-آب ،حالل

آب و هوا با روش دیسک دیفیوین انجام دادنالد .نتالایج

مناسالالبی بالالرای اسالالتخراج ترکیبالالات دارای خاصالالیت

حاصل ،اثر ضدباکتریائی عصاره چای سبز را تنیید نمود

ضدمیکروبی موجود در چای سبز از جمله پلیفناللهالا،

( .)Kumar et al., 2012در مطالعه دیگری ثابت کردند

کاتچینها و کافئین میباشالد ( .)Vuong et al., 2011از

عصارههالای چالای باعالث کشالتن یالا ممانعالت از رشالد

طرفی دیگر ،احتمال اسالتخراج محالر،هالای عصالبی و

باکتریهای بیماریزا ماننالد اسالتافیلوکوکوس اورئالوس،

آلکالوئیدهای سالمی توسالط ایالن حالالل داده مالیشالود.
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تأثیر حالل چای سبز بر خصوصیات ضدمیکروبی آن

.اثرشالان و تهیالاله دارو از مالواد مالالؤثر آنهالا انجالالام شالالود

 نتالالایجحاصالالل از محاسالالبه درصالالد،عالالالوه بالالر ایالالن

،همچنین تنثیر سایر حاللها بهویالژه حالاللهالای قطبالی

بازدارندگی حالاکی از آن بالود کاله عصالاره هیالدروالکلی

نو ترکیبات استخراج شده و اثرات ضدمیکروبی آنهالا

 نسالبت باله، میلالیگالرم در لیتالر211 چای سبز با غلظت

.نیازمند مطالعه و بررسی افزونتر میباشد

 درصالد بازدارنالدگی در مقابالل01 نمونه شاهد بیشتر از

رشد هر دو کپک آسپرییلوس فالووس و آسالپرییلوس

§ZÀ»Z e
منالافعی بالرای اعالالم

نویسندگان هیچ گوناله تعالار
.ندارند

ترئوس ایجاد نمالوده و تالنثیر ممالانعتی قاباللتالوجهی در
.مقابل رشد آنها نشان داده است
نظر به فعالیتهای گسترده مالواد طبیعالی موجالود در
گیاهان الزم است عالوه بر ارزیابی آثالار ضالدمیکروبالی
 مطالعالاتی نیالز در خصالوص چگالونگی مکانیسالم،آنها
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