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 چکیده  

در سال های اخیر به دلیل اثرات نامطلوب دارو های شیمیایی، توجه زیادی به استفاده از گیاهان دارویی 

كه اغلب دارای فعالیت در سراسر جهان شده است. گیاهان حاوی تركیب های ثانویه وسیعی هستند 

 .زیستی مهمی بوده و به طور وسیعی در صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرند

د. در این تحقیق میزان دار وجود ها درآن كه است تاننی به مربوط بیشتر درختان پوست درمانی اهمیت

تانن موجود در پوست درخت بلوط جنگل های ناحیه یاسوج با استفاده از روش های خیساندن و 

وآنتی باكتریال بر روی آنها انجام شد. نتایج حاصله نشان میدهد كه  FTIRاولتراسونیک بررسی و آنالیز 

دن و اولتراسونیک به ترتیب برابر بازده عصاره گیری شاخه های جوان درخت بلوط به روش های خیسان

 می باشد. %5.1و  %9.0و برای پوست تنه ی درخت به ترتیب برابر  %7و  1.5%

 

 

 عصاره، بلوط، تانن، آنتی باكتریال.واژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

 درختان اكثر پوست كردند. می استفاده و دارویی طبی امور در جنگلی درختان پوست از گذشته در    

 دارد. وجود گیاهی عالم در كه دانست موادی ترین شاخص از یکی باید را ماده این كه است تانن  دارای

 محافظ پوشش آورنده وجود به و آلبومین دادن رسوب نظیر مختلفی خواص دارای گیاهی مهم ماده این

 در تاننی های فرآورده آمده عمل به های بررسی طبق است. شدن عفونی از جلوگیری جهت ها بافت برای

 می جلوگیری ها میکروب نفوذ از سدی مانند و شوند می ها زخم التیام باعث و هستند موثر سل درمان

 برای خوبی پادزهر بلوط پوست .شود استفاده می دباغی در بلوط مسن های شاخه پوست از .كنند

 ها بیماری از بسیاری رفع قابض  در داروی عنوان به و است فلزات و آلکالوییدها از های ناشی مسمومیت

 درخت پوست .كاربرد دارد غیره و استخوان نرمی سل، غیرطبیعی، ترشح اخالط خونی، ها، خونریزی مانند

 پوست .شود می مصرف بر صفرا عنوان به كه است ژوگالندیس به نام ای ماده دارای تانن بر عالوه گردو

رماتیسم،  درمان جهت و است شده می مصرف عنوان اشتهاآور به سابقا   دارد. بر تب و قابض اثر راش گونه

 ممرز و توسکا درختان پوست است. داشته اخیر مصرف های سال تا دیرعالج پوستی های بیماری و نقرس

 و مقوی اثر و شوند می استفاده گلو رفع درد جهت غرغره صورت به و دارند قابض اثر تانن علت داشتن به

 .(Torkaman et al, 2002 ) دارند بر تب

دالتون( و قابل حل در آب میباشند  1999-199ها تركیبهای فنولیک با وزن مولکولی متفاوت ) تانن    

(Haslam, 1989) . تاننها براساس ساختار مولکولی به دو گروه تاننهای متراكم )پروآنتوسیانیدینها( و

تانن موجود در درختان . Okuda, 2005)؛(Haslam, 1989 بندی میشوند تاننهای قابل هیدرولیز طبقه

 (Hagerman& Butler, 2002; Rakic et al, 2007 )بلوط بیشتر از نوع تانن قابل هیدرولیز است

 هیدروكسی اسید بنزوییک( میباشند تری 1و  1، 4تاننهای قابل هیدرولیز مشتقاتی از اسید گالیک )

Hagerman & Butler, 2002) نن بر مبنای اسید گالیک محاسبه میشود. مولکولهای بنابراین اساس تا

دهند  اسید گالیک میتوانند با اسید گالیک دیگر تركیب شده و تشکیل تاننهای قابل هیدرولیز پیچیده را

(Hagerman & Butler, 1991). طور كلی به دو گروه اصلی گالوتانن و  تاننهای قابل هیدرولیز را به

 ( (Khanbabaee & van Ree2001 ندتقسیم بندی میکن االجیتانن

كه بیشتر آنها  (Johnson et al, 2002)گونـه هســتند  499هــا در جهـان دارای حــدود  ــوطبل    

درختان بلند جنگلی با پوستی ضخیم و چوبی و سخت و مقاوم هسـتند. درخـت بلوط عنصـر درختـی 

جمله  از استان های زاگرسی (Sagheb Talebi et al, 2014).هـای زاگـرس اسـت  اصـلی جنگـل

هـای  كردستان، فارس، لرسـتان، كهگیلویـه و بویراحمـد، چهار محال و بختیاری و ایـالم دارای جنگـل

 ,Panahi et al) .هـای جهـان میباشند نظیرتـرین جنگـل بلـوطی هستند كه در نوع خود از بی

2011a,b) 

 

مشکالتی است كه صنایع غذائی، آشامیدنی، آرایشی و داروئی با آن رو به  آلودگی میکروبی یکی دیگر از    

 های تولیدكنندگان و نیز محققین صـنعت غـذا، افـزایش رو بـه رشـد بیماری رو میباشند. یکی از نگرانـی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 های آنها ایجاد میگردد. گونه های مرتبط با مصرف مواد غذائی است كه توسط پاتوژنها یـا آنتروتوكسین

 های مختلـف اشرشـیاكلی، استافیلوكوكوس، سالمونال، یرسینیا و كلستریدیوم منجر به بروز برخی بینظمی

رودی نظیر اسهال و استفراغ میگردنـد. عـالوه بر این، برخی از این میکروارگانیسمها با فساد  -ای معدیه

 . (Demirsi et al, 2008)دمـرتبط مـیباشـن مواد غذائی و به تبع آن با زیانهـای اقتصـادی

هـا منجـر بـه افـزایش مقاومـت میکروارگانیسمها به این تركیبات  افـزایش اسـتفاده از آنتـی بیوتیـک    

شده است و پـذیرش كلـی مصـرف كنندگان را نیز كاهش میدهد. بنابراین امروزه جست و جو برای انواع 

مورد توجـه قـرار گرفته است. تحقیقات زیادی در جدیدی از آنتی بیوتیکهای موثر و غیر سمی بسیار 

زمینه یافتن عوامل ضد میکروبـی بـه ویژه تركیبات آنتی میکروبی طبیعی در دهه گذشته انجام شده است 

هـا بسیار مورد مطالعه قـرار گرفتـه  و در این راستا گیاهان و محصوالت گیاهی نظیر اسانسها و عصـاره

 . (Burt, 2004) انـد

های ثانویه گیاهی میباشند كه در سـالهـای اخیر به دلیل  تركیبـات فنـولی دسته بزرگی از متابولیت    

فعالیت ضد میکروبی و آنتی اكسیدانی تركیبات  .عملکردهای بیولوژیکی متنوع مورد توجه قرار گرفته اند

 .(Majhenic et al, 2007)فنـولی و فالونوئیـدی به اثبات رسیده است

ترین گونه در جنس )سرده( استافیلوكوک از هوازی اختیاری است كه مهمكوكسی گرم مثبت بی تافیلوكوكوس،اس 

گویند. اورئوس در زبان التین شود. گاهی اوقات به این باكتری، استافیلوكوک طالیی نیز مینظر پزشکی محسوب می

 های باكتریهای جمله از و بدن پوست طبیعی لورف از باكتریهای یکی عنوان بهبه معنای طالیی است. این باكتری 

 (Rohde et al, 2004)نیز بوی ناخوشایند بدن انسان می باشد و بیمارستانی های عفونت ایجاد در طلب فرصت

این باكتری به دلیل . باكتری باشند این درصد از مردم به مدت طوالنی، ناقل ۰9شود كه این طور تخمین زده می .

نماید. این رنگدانه در های زرد رنگی را ایجاد میكلنی 5طالیی كارتنوئیدی به نام استافیلوزانتینتولید رنگدانه 

بیماری زایی نقش دارد زیرا به عنوان ماده آنتی اكسیدان عمل كرده و موجب در امان ماندن باكتری در برابر 

های ساده پوستی ها از عفونتز عفونت، گستره وسیعی ااستافیلوكوک اورئوسشود. های آزاد اكسیژن میرادیکال

 1پنومونی،های تهدید كننده زندگی مانند گرفته تا بیماری ۰مانند جوشدانه، كورگ، كفیرگ، گل مژه و آبسه

به عنوان یکی  استافیلوكوک اورئوسنماید. را ایجاد می 7و سپتی سمی 6سندرم شوک سمی 1اندوكاردیت، 4مننژیت،

 199های زخم پس از جراحی است. هر سال، های بیمارستانی به ویژه عفونتعامل شایع ایجاد كننده عفونت 1از 

 Lah and)  شمبتال می استافیلوكوک اورئوسهای به عفونت ایاالت متحده آمریکا هایهزار نفر در بیمارستان

Vesnaver, 2004). 

                                                           
1 Staphyloxanthin 
2 Abscess 
3 Phenonmonia 
4Meningitis  
5 Endocarditis 
6 Toxic shock syndrom 
7 Septisemia 
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در این تحقیق عالوه بر استخراج عصاره از شاخه های بلوط و در نهایت استخراج تانن از این عصاره، خواص انتی 

  نیز مورد بررسی قرار گرفته است. استافیلوكوكوسباكتریال تانن استخراج شده در محیط كشت حاوی 

 
 روش تحقیق 

 جمع آوری پوست -

نگل یاسوج صورت گرفت. با توجه به این موضوع كه ارتفاع نمونه برداری از بلوط ناحیه زاگرس مناطق ج

نمونه برداری پوست از درخت تاثیر چندانی بر روی درصد كلی مواد استخراجی ندارد، لذا پوست تهیه 

شده از درختان نیمه سال تهیه شد و بصورت دو نمونه پوست شاخه های جوان و پوست تنه ی درخت 

 بلوط جمع آوری گردید.

 یریعصاره گ  -

عصاره گیری با توجه به پژوهش های مشابه صورت گرفته قبلی و امکانات آزمایشگاهی موجود از دو روش 

 خیساندن و اولتراسونیک انجام شد:

 روش اول؛ خیساندن: -

 ۰99میلی لیتر ریخته شد و مقدار  499گرم از هر نمونه پس از توزین در داخل ارلن  ۰9برای این منظور 

ساعت بر روی دستگاه هیتر استیرر قرار داده شد. سپس به  ۰4به آن اضافه و به مدت  میلی لیتر آب مقطر

ساعت بر روی بن ماری گرم گردید و پس از آن عمل صاف كردن بر روی نمونه ها صورت گرفت.  ۰مدت 

ساعت درون  ۰4میلی لیتر رسانده شد و به مدت  199پس از شستشوی كاغذ صافی، حجم نهایی به 

 درجه سانتی گراد قرار گرفت. 19ن در درجه حرارت دستگاه آو

 روش دوم؛ اولتراسونیک:  -

 ۰99میلی لیتری قرار داده شده و  499گرم از هر نمونه بعد از اندازه گیری درون ارلن  ۰9در این روش 

ساعت درون دستگاه اولتراسونیک قرار گرفت. سپس  6میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه شد و به مدت 

ساعت بر روی بن ماری گرم شد و پس از آن عمل صاف كردن  ۰د روش اول مخلوط حاصله به مدت همانن

میلی لیتر رسانده و به  199بر روی نمونه ها صورت گرفت. پس از شستشوی كاغذ صافی، حجم نهایی به 

 درجه سانتی گراد قرار داده شد. 19ساعت درون دستگاه آون در درجه حرارت  ۰4مدت 

 انناستخراج ت -
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 استفاده تانوفرم روش از شوند تركیب آلدئید فرم توانند با می كه عصاره در موجود فنولی مواد تعیین برای

 شده طراحی ها چسب تهیه در مورد استفاده تاننی های عصاره برای خاصی طور به روش این. شده است

 است. وزنی روش به واكنشی های فرآورده تعیین این روش اساس. است

 19درصد به  13میلی لیتر اسید كلریدریک  1درصد و  17میلی لیتر محلول فرمالین  59روش  در این

دقیقه در شرایط رفالكس قرار  19درصد اضافه شد و به مدت  4/9میلی لیتر محلول استخراجی با غلظت 

 از صافی ذكاغ دقیقه در دستگاه اولتراسونیک قرار گرفت. مواد جامد به وسیله 19داده شد. سپس به مدت 

درجه  591حرارت  درجه در مقطر با استفاده از دستگاه آون آب با از شستشو پس و شده جداسازی محلول

 شد. توزین و سانتی گراد خشک

در این مرحله به دلیل یکسان بودن ساختار مواد تولید شده به روش های خیساندن و اولتراسونیک از هر 

گرم تانن برای  9.7646با یکدیگر مخلوط و از مجموع آنها میزان نمونه، كل عصاره ی تولیدی هر نمونه 

 گرم تانن برای پوست تنه بدست آمد. 9.9766شاخه های جوان و میزان 

 (MIC)8اندازه گیری حداقل غلظت ممانعت كننده رشد 

ارگانیسم را بعد از یک شبانه روز ترین غلظت آنتی بیوتیک كه رشد چشمی میکروطبق تعریف پایین

تهیه  ۰های سریالی بر پایه باشد. در این روش نیز رقتممانعت كند، حداقل غلظت ممانعت كننده رشد می

حل شد. در لوله دوم تا  DMSO میکرولیتر ۰999گرم نمونه در  5/9شد. به این صورت كه در لوله اول 

دومی و از دومی در  میکرولیتر 5999سپس از لوله اول  ریخته شد. DMSO میکرولیتر 5999دهم نیز 

های های ردیف اول در لولهسپس از لوله .در سومی تا آخر به همین صورت ادامه یافت میکرولیتر 5999

 ۰19های ردیف چهارم و در لوله میکرولیتر ۰19های ردیف سوم در لوله میکرولیتر ۰19ردیف دوم 

 619ها رد. سپس به همه لولهوجود دا میکرولیتر ۰19ها اضافه شد. اكنون در همه لوله میکرولیتر

های هر ردیف باكتری كشت داده محیط كشت مولر هینتون براث اضافه گردید و درآخر به لوله میکرولیتر

گراد قرار درجه سانتی 17خانه در دمای های آماده شده در گرمشده در محیط كشت اضافه شد. نمونه

ارج شدند و كدورت مایع كه بیانگر رشد باكتری در خانه خها از گرمساعت نمونه ۰4گرفت و پس از مدت 

محیط بود بررسی گردید. البته در بعضی تركیبات به علت رنگ ذاتی تركیب رؤیت كدورت در برخی 

     ها امکان پذیر نبود.غلظت
 

  يافته ها

 بازده استخراج -

میزان عصاره ی بدست آمده از این مرحله در طی روش های خیساندن و اولتراسونیک به ترتیب برابر 

گرم برای شاخه های جوان و همین مقادیر برای پوست تنه ی درخت به ترتیب برابر  1.3921و  1.0217

موجود در  نشان داده شده است، میزان عصاره ی فنولی 5بود. همانطور كه در شکل  0.2663و  0.1808

 شاخه های جوان به نسبت پوست درخت بسیار بیشتر است.

                                                           
MIinimum  inhibitory concentration 32 
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بود. %57.5۰و این میزان برای پوست تنه برابر  %15.67میزان بازدهی استخراج تانن از شاخه های جوان   

 آورده شده است. ۰داده های بدست آمده برای هر نمونه در شکل  

  

 وان و پوست تنه درخت بلوط: بازده استخراج عصاره از شاخه های ج1شکل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: بازده استخراج تانن از عصاره های موجود2شکل   

    FTIRآنالیز  -

. گروه هیدرولیز شونده (Covington, 2006)تانن های گیاهی دارای ساختار پلی فنولیک هستند 

و  cm 5715-5794-1، معموال دو طیف مشخص در FTIRگالوتانن ها و االژی تانن ها در طیف سنجی 
1-cm 51۰1-5157  دارند كه مربوط به گروه كربونیل وO-C  در استر است. طیف خاص تانن های

-cm  556۰-1و  cm  5556-5559-1و  cm  076-1و  cm  344-34۰-1متراكم شونده معموال در 
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. به طور كلی، ساختار تانن ها (Falcao and Araujo, 2013)است  cm  5۰33-5۰3۰-1و  5511

وابسته به پیوند  cm  5719-57۰9-1مربوط به فنول ها و در محدوده  cm  5134-1معموال در ناحیه 

C=O   1و همچنین در حدود-cm  5131  برایC-C  حلقه بنزن دارای جذب است(Puica et al, 

 را نشان می دهد. مربوط به دو نوع تانن بدست امده FTIRتصاویر  4و  1. شکل (2006

 

 تانن بدست آمده از شاخه های جوان FTIR: طیف 3شکل 
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 تانن بدست آمده از پوست تنه درخت FTIR: طیف 4شکل 

 cm-1همانطور كه در شکل های باال دیده میشود این طیف ها یک نقطه جذب قوی در حدود     

میباشد كه یک طیف قوی و  (OH)دارند كه مربوط به گروه هیدروكسیل  cm ۰4/1444-1تا  15/1451

را داریم ولی این طیف  (C=O)گروه كربونیل استری  cm 5719-5719-1پهن است. همچنین در جذب 

-cm 5649-1به دلیل پیوند رزونانس قوی با حلقه ی آروماتیک، این گروه عاملی در طول موج كوتاه تری 

را داریم.  O)-(Cگروه استری  cm 9951-5999-1ظاهر شده است. عالوه بر این در فركانس  03/5657

ظاهر می شود كه در این طیف با گروه عاملی  cm 5443-51۰1-1گروه آروماتیکی تقریبا در نواحی 

(OH)  تلفیق شده و قابل دیدن نیست . باند كششیC)-(C  1حلقه آروماتیکی در ناحیه-cm ۰/5610-

 . (5139دیده می شود. )موثق.ب.  03/5657

 كششی نیروی دلیل به شده نیز خوانده جذب مختلف، میزان های گونه های عصارهدر  كه آنجایی از

 cm-1در گونه آكاسیا و زیتون در طیف  FTIRخود با استفاده از كند، لی  در برسی های  می فرق متفاوت

 .(Lee, 2006)را مشاهده كرد  O)-(Hگروه  cm 54۰9-5119-1و در طیف  C)-(Hاتصال  ۰011

 مربوط به تانن تولید شده  MICتعیین  -

عصاره ها و اسانس های گیاهی می توانند عملکرد های مختلفی را در حضور سویه های باكترایی از خود 

نشان دهند كه از آن جمله می توان به تداخل با غشای فسفولیپیدی دو الیه ای سلول اشاره كردكه به 
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لی كاهش می یابد. از سایر مکانیزم ها می توان به و مواد درون سلو دنبال آن نفوذپذیری غشا افزایش

نزیم های دخیل در تولید انرژی و تركیبات ساختاری سلولو نیز غیر فعال كردن تركیبات آآسیب به 

فعالیت ضد میکروبی عصاره متانولی پوسته خارجی میوه  .(Kotzekidou, 2008)ژنتیکی اشاره كرد

تاثیر عصاره بر  منفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد های گرمبلوط بر روی تعدادی از باكتری 

روی باكتری های اشرشیا كالی و سودوموناس میرابیلیس قابل مالحظه و وابسته به غلظت بوده اما تاثیر 

چندانی روی باكتری شیگال فلکسنری نداشته است. فعالیت ضد میکروبی پوسته بلوط به تركیبات تاننی 

 71(. در مقایسه با انتی بیوتیک ها غلظت ۰993ت داده شده است )خسروی و بهزادی ، موجود در ان نسب

mg/ml  ،عصاره ها بر استافیلوكوكوس اورئوس مشابه جنتامیسن گزارش شده است)ابراهیمی و همکاران

5133 .) 

تانن تولید نشان داده شده است. این نتایج نشان می دهد  1نتی باكتریال در شکل نتایج حاصل از آزمون آ

 باكتری گرم مثبت  شده در غلظت های مختلف اثرات ضد میکروبی از خود نشان داده است. بطوریکه رشد
 مهار شد.  mg/ml 1.17در غلظت  استافیلوكوكوس ارئوس

 

  200        100          50          25          12.5        6.25        3.57         C+ 

 

           Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 

 .(MIC): نتیجه آزمون حداقل غلظت مهار كنندگی 5شکل 

 

 منابع
در روش  (. ارزیابی فعالیت ضدباكتریایی عصاره هیدروالکلی میوه بلوط5133ابراهیمی، ا.، خیامی، م. و نجاتی، و.)

 .۰6-14، 11انتشار دیسک. فصلنامه گیاهان داروئی، 

.در ترجمه نگرشی بر طیف سنجی، پاویا، د.، لمیمن، گ و كریز، ج. )مؤلفین(. انتـشارات علمـی و  (5139)موثق، ب. 

 .650،  صفنـی
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