
   5، محمدرضا مقدم منش4، بهزاد قاسمی3، عباس جمشيديان2، سيد هادی هاشمی1حميد بيضائی

 

های آزاد موجود در منابع  ذايی و محيط زندگی، و گسترش سويه های مقاومت  راديکال مقدمه:

زا از معضالت جديد حوزه بهداشت هستند. عوار  جانـبـی داروهـای  دارويی در عوامل بيماری

شيميايی، محققين را به سمت استفاده از ترکيبات طبيعی سوق داده است. در اين مطالعه، اثـر 

 ضد باکتريايی، ضد قارچی و آنتی اکسيدانی عصاره هيدروالکلی کندر بررسی شده است.

آب استخراج گرديد. اثرات بـازدارنـدگـی آن بـر -اتانول 1:1عصاره کندر از محلول  روش کار:

مثبت، و قـار  -منفی و استافيلوکوکوس اورئوس گرم-باکتری های سودوموناس آئروژينوزا گرم

های آسپرژيلوس فوميگاتوس و کانديدا آلبيکنس توسط روش های انتشار در ديسـک و بـرا  

ميکرورقيق سازی بررسی شد. خواص آنتی آکسيدانی اين عصاره همچنين با استفاده از روش بـه 

 تعيين گرديد. DPPHهای آزاد  دام اندازی راديکال

هيچ گونه فعاليت مهارکنندگی شاخصی از عصاره کندر بر سودومونـاس آئـروژيـنـوزا،  ها: يافته

آسپرژيلوس فوميگاتوس و کانديدا آلبيکنس مشاهده نشد. اين عصاره بر استافيلوکوکوس اورئوس 

ميکروگرم بر ميلی لـيـتـر  MBC  1324و  MIC  512ميلی متر،  7 83با قطر هاله مهار رشد 

 ميکروگرم بر ميلی ليتر برای آن ثبت گرديد. IC5022 73موثر بود. همچنين 

آنتی بيوتيک های رايج مقاوم تواند جايگزين مناسبی برای  عصاره کندر می گیری: بحث و نتیجه

باشد. اثرات آنتی اکسيدانی قابل قبول عصاره کندر می تواند آن را بـه  به استافيلوکوک اورئوس

 عنوان يک عامل بازدارنده ديابت و سرطان معرفی کند. 
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  .ميکروبی، اثرات آنتی اکسيدانی
 

 

 نويسنده مسئول  
Email:  
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 مقدمه     

زا از ديرباز به عـنـوان يـکـی از                                های بيماری            ها و قار            باکتری      

های عفونی مطرح بوده اند. استفاده از                                       ترين عوامل بيماری                   اصلی    

های سنتزی و نيمه سنتزی به عنوان                                   ها و ضد قار               آنتی بيوتيک           

عوامل درمانی و يا نگهدارنده های مواد  ذايی، يکی از مؤثرترين                                                             

هـای        . در سال         1ها است            های مهار پاتوژن                 ترين راه          و گاها ارزان            

اخير استفاده فراگير و عموما  ير ضـروری از داروهـا سـبـب                                                     

زا شده است، کـه                  های بيماری            مقاومت طيف وسيعی از ميکروب                          

های درمان             ها بهداشتی، افزايش هزينه                          ها و نگرانی             اين امر تهديد             

 . خـونـريـزی            2و مر  و مير بيماران را در پی داشته اسـت                                          

شود و         مهمترين عامل تلفات در مجروحين جنگی محسوب می                                           

های       های ثانويه بيمارستانی در بيمارستان                                    پس از آن بروز عفونت                   

صحرايی يا جنگی، از مهمترين عوامل تاخير در بهبود، باال رفتن                                                           

های درمان، از کار افتادن برخی اندام و حتـی مـر  در                                                    هزينه     

  اسـتـافـيـلـوکـوکـوس اورئـوس،                         3شود         سربازان مجروح می                

سودوموناس آئروژينوزا، آسپرژيلوس فوميگاتـوس و کـانـديـدا                                                     

هـای       های مهمی هستند که در بيـمـارسـتـان                                آلبيکنس، پاتوژن               

شوند و          های ثانويه جدا می                   نظامی سراسر جهان به عنوان عفونت                               

هـای       ها دارای مقاومت دارويی به آنتی بيوتـيـک                                        البا اين سويه              

های گياهی بـا                  ترکيبات طبيعی چون عصاره                         4باشند           رايج می       

های مقاوم و عوار  جانبی کمتر و تـهـيـه                                       قدرت کنترل سويه               

های مناسبی جهت استفاده در                             توانند گزينه              سريعتر و ارزانتر می                   

هـای        .  راديکـال           5های امدادی سربازان باشند                            طب رزم و کوله             

شوند يا از محـيـط وارد بـدن                            آزاد که در داخل بدن توليد می                            

،   DNAهای سلـولـی چـون               گردند، سبب آسيب به ساختار                           می  

شـونـد و در بـروز                  ها، ليپيدها و  شاهای سلولی مـی                               پروتئين       

های سرطان، آترواسکلروز، کاتاراکت نقش مهمی دارنـد.                                                    بيماری      

همچنين اين ترکيبات از عوامل اصلی فساد مواد  ذايی و توليد                                                          

هـای آزاد در                . راديـکـال          6باشند           ترکيبات سمی در  ذا می                     

طوالنی مدت برای سربازانی که در شرايط جـنـگـی بـوده و                                                 

دسترسی کمتر به ميوه و سبزيجات تازه دارند خطـر بـاالتـری                                                     

دارند، همچنين لزوم نگهداری مواد  ذايی با کيفيت باال و بـرای                                                           

هـای       ها و نگـهـدارنـده                طوالنی مدت و استفاده کمتر از افزودنی                                   

شيميايی همواره مورد توجه مسوالن کنترل مواد  ـذايـی در                                                    

های گياهی اکثرا آنتـی                         .   عصاره          7های جهان بوده است                       ارتش    

های قوی هستند که سميت کم آنها و طعم دهنـدگـی                                              اکسيدان       

گروه علوم -3.گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ايران-2.گروه شيمی، دانشکده علوم پايه، دانشگاه زابل، زابل، ايران-1

دانشجوی -5دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ايران، نويسنده مسئول. -4  .پاتوبيولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ايران

 دکتری تخصصی شيمی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ايران، دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرمان، کرمان، ايران.
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به  ذا، سبب شده است در بسياری از کشورهای توسعه يـافـتـه                                                      

  .  8های شيميايی گردند                       جهان، جايگزين افزودنی                     

کندر نوعی رزين معطر است که از درختان خانواده بورسراسه در                                                          

آيد       کشورهايی چون سومالی، هند، عربستان و چين به دست می                                                 

 . طب سنتی استفاده از آن را در تقويت حـافـظـه، درمـان                                                   7    

های گوارشی و تنفسی و مهار درد مفاصل و التهاب مفيد                                                     بيماری      

 . در مطالعات آزمايشگاهی و بالينی اثراتـی چـون                                              13داند          می  

، محافظت در برابر ديابت، ضد سرطـان، تـقـويـت                                          MSکنترل       

سيستم ايمنی، ضد انعقاد، حفظ سيستم عصبی در برابر آسيـب                                                      

های اخيـر نشـان                 در کنار خواص بی شمار کندر، مطالعات سال                                      

داده است که کندر دارای اثرات ضد باکتريايی و ضد قارچـی و                                                        

 .  دوز سـمـيـت              17خواص آنتی اکسيدانی شاخصی می باشد                                    

کندر برای حيوانات آزمايشگاهی بسيار باال بوده است و تغييرات                                                           

های حيوانی ديده نشـده اسـت.                             پاتولوژی و هماتولوژی در مدل                           

همچنين عوار  کندر در انسان بسيار ناچيز است و تـداخـل                                                    

 . در خصـوص            17دارويی برای اين رزين گزارش نشده است                                       

اثرات ضد ميکروبی و آنتی اکسيدانی عصاره هيدروالکلی کنـدر،                                                         

مطالعات کمی وجود دارد، لذا در اين تـحـقـيـق اثـرات ضـد                                                  

باکتريايی، ضد قارچی و آنتی اکسيدانی عصاره هـيـدروالـکـلـی                                                      

 کندر بررسی می گردد.                   

 

 کار     روش   

 تهیه ع اره کندر                 -1

های زاهدان تهيه شد و توسط متخصص گـيـاه                                        کندر از عطاری             

گرم از گياه خشک شده در سـايـه، در                                   53شناسی تاييد شد.                 

ميـلـی لـيـتـر             533آسياب برقی کامال پودر گرديد. پودرها در                                       

ساعت در تاريکی همزده شـد.                            72آب برای         -اتانول        1:1محلول       

صاف شـد. حـالل               4مخلوط توسط کا ذ صافی واتمن شماره                                  

توسط دستگاه اواپوراتور حذف گرديد. جهت اطمينان از حـذف                                                      

درجه سـانـتـی              37کامل حالل، عصاره های باقيمانده در دمای                                       

ساعت در گرم خانه قرار گرفتند. پودر عصاره در                                               24گراد برای           

ميکرون اسـتـريـل                 22 3حل گرديد و با فيلتر                       DMSOحالل     

  .  18شدند        

 بررسی اثر ضد میکروبی                        -2

(، استافـيـلـوکـوکـوس                  PTCC 1310سودوموناس آئروژينوزا )                      

 PTCC(، آسپرژيلوس فوميگاتوس )                        PTCC 1189اورئوس )        

( از مـرکـز           PTCC 5027( و کانديدا آلبـيـکـنـس )                     5009

کلکسيون ميکروارگانيسمهای صنعتی ايران، کرج بـه صـورت                                                   

بـرا  و        -ليوفيليزه تهيه شده است. محيط های مولر هيـنـتـون                                            

سابورو دکستروز برا  به ترتيب جهت کشت اوليه باکتری ها و                                                        

قار  هـا مورد استـفاده قـرار گـرفت.  لظـت نيم مـک فارلنــد                                                           

   (CFU/ml  813     1 5                            از هـر پـاتـوژن تـوسـط دسـتـگـاه )

اسپکتروفتومتر تهيه گرديد و به عنوان منبع ذخيـره در نـظـر                                                       

ای استريل و               خانه      76در پليت          MIC . آزمايش         17گرفته شد            

انـجـام         CLSIبا روش برا  ميکرو رقيق سازی طبق استاندارد                                           

محيـط کشـت            l    173 سوسپانسيون باکتريايی و                          l    13 شد.     

از      l    23 برا  به کليه چاهک های يک رديف پليت افزوده شد.                                               

 لظت های مختلف عصاره به چاهک ها به گونه ای اضافه شد تا                                                        

از آنـهـا           g/ml    4376-32 در نهايت  لظت هايی در گستره                             

درجـه        37ساعـت در دمـای                24بدست آمد. پليت ها برای                        

سلسيوس در انکوباتور شيکردار قرار داده شدنـد در نـهـايـت،                                                      

کمترين  لـظـتـی کـه در آن کـدورت حـاصـل از رشـد                                         

 .    17تعيين شد              MICميکروارگانيسم مشاهده نشد، به عنوان                                    

هـای فـاقـد            ، از تمام چاهک              MFCو     MBCبه منظور تعيين                

هينتون آگار و يا سابورو دکستروز                                 -کدورت، کشت بر محيط مولر                       

ساعت صـورت             24درجه سلسيوس به مدت                      37آگار  در دمای               

گرفت. کمترين  لظتی که باکتری و قار  در آن رشد نکرده بود                                                         

 . برای تعـيـيـن               17گزارش گرديد                 MFCو     MBCبه عنوان          

از سوسپانسيون پاتوژن بر محيـط                                l    133 قطر هاله عدم رشد،                   

از      l    13 کشت آگار مناسب به صورت يکنواخت پخش گرديد.                                           

هـای بـالنـک            بر روی ديسک             g/ml    13243 عصاره با  لظت               

سـاعـت        24استريل جايگذاری شده، ريخته شـد. پـس از                                      

درجه سلسيوس، قطر هاله مهار رشـد                                  37انکوباسيون در دمای                    

  .  17توسط کوليس اندازه گيری شد                             

 بررسی اثر آنتی اکسیدانی                         -3

ميلـی        DPPH   :(Diphenyl-1-picrylhydrazyl)4روش     

ميلی ليتر از عصـاره بـا                         1% متانولی به              DPPH    3 334ليتر از         

ميکروگرم بر ميلی ليتر افـزوده                                133و     75،   53،   25 لظت های          

دقيقه قرار گرفتن در تاريـکـی،                               33شد. جذب محلول ها پس از                        

نـانـومـتـر تـوسـط                517نسبت به يک شاهد در طـول مـوج                          

ميلی لـيـتـر             1اسپکتروفتومتر خوانده شد. جذب محلول شامل                                         

% نيز به عنوان کنتـرل                      DPPH    3 334ميلی ليتر از                4متانول و          

با استفاده از فرمـول                         DPPHثبت گرديد. درصـد مهار راديکال                               

I(%)= 100  (A0  As)/A0     (A0                  جذب کنترل  وAs  

  50ICجذب نمونه( محاسبه گرديد. در نهايت نتايـج بصـورت                                               

درصد از فعالـيـت آنـتـی                       53) لظتی از عصاره که الزمست تا                             

  .  23اکسيدانيش را انجام دهد( بيان گرديد                                      

 

 ها    يافته     
اثر مهاری از عصاره کندر بر باکتری سودوموناس آئروژيـنـوزا و                                                          

های آسپرژيلوس فوميگاتوس و کانديدا آلبيکنس مشـاهـده                                                    قار     

نشد. اين عصاره تنها در مهار باکتری استافيلوکوکوس اورئوس با                                                            

(. بـر اسـاس            1بر ميلی ليتر موفق بود )جدول شماره                                   

، نمودار فعاليت در بـرابـر                          DPPHميزان بدام اندازی راديکال                           
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ميکروگرم بر ميلی ليتر تعييـن شـد                                  22 73عصاره کندر            50IC تغييرات  لظت رسم گرديد و در نهايت بر اساس معادله خـط،                                                      

 (.  1و نمودار شماره                  2)جدول شماره             

 ماادله و ترسیم خط اثر آنتی اکسیدانی ع اره هیدروالکلی کندر -1نمودار 

 اثر ضد باکتريايی و ضد قارچی ع اره هیدروالکلی کندر -1جدول 

 بحث     

در اين مطالعه اثر ضد ميکروبی و آنـتـی اکسـيـدانـی عصـاره                                                    

هيدروالکلی کندر بررسی شد. محققين منطقه و فصـل تـهـيـه                                                   

کندر را دو عامل مهم در نسبت و نوع محتويات شيميايی کنـدر                                                        

دانند. ترکيبات کندر به دو بخش محلول و  ير محـلـول در                                                      می  

شوند. عمده ترين محتويات کنـدر، مشـتـقـات                                        الکل تقسيم می             

-استـيـل     -3بوسوليک اسيد،                - می باشند که بتا                   بوسوليک اسيد            

کتو بوسوليک اسـيـد از آن                        -11کتو بتا بوسوليک اسيد و                        -11

 .    21ها و ايکوزانوئيدها می باشند                                   جمله اند و مهارکننده آنزيم                          

و     DNA    ،RNAکتو بتا بوسوليک اسيد در مهار                            -11-استيل     -3

ها نيز نقش              ها موثر است و احتماال در مهار پاتوژن                                     سنتز پروتئين            

 . در اين تحقيق اثر مهاری عصاره هيدروالکی کـنـدر                                                22دارد        

مثبت استافيلوکوکوس اورئوس ثبت گرديد،                                      -تنها بر باکتری گرم                  

منفی سودوموناس آئروژينوزا و                             -و اثرات شاخصی بر باکتری گرم                           

 اثر آنتی اکسیدان ع اره هیدروالکلی کندر -2جدول 

 آسپرژيلوس فومیگاتوس کانديدا آلبیکنس سودوموناس آئروژينوزا استافیلوکوکوس اورئوس  

 - - - 7 83 (mmقطر هاله مهار رشد )

MIC (µg/ml) 512 - - - 

MBC (µg/ml)   ياMFC 1324 - - - 

 : عدم اثر مهاری در باالترين  لظت -

 درصد فاالیت آنتی اکسیدانی (µg/ml(غلظت 

5 16 52 

13 27 38 

15 36 36 

23 43 85 

22 73 (50IC )53 عصاره هيدروالکی کندر 

3 74 ( 50IC ويتامينC) 53 
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های آسپرژيلوس فوميگاتوس و کانديدا آلبيکنس مشـاهـده                                                    قار     

منفـی و        -های گرم         نشد. محققين وجود  شا خارجی در باکتری                                    

ها را عامل مهمی در عدم نفوذ و کـاهـش                                      ديواره سلولی در قار                     

و    Jamalan دانند. همانگونه که در مطالعه                              اثر گذاری داروها می                   

هـای       همکاران نشان داده شد، اسانس اين گياه عمدتا بر باکتری                                                    

اسانس کندر در آن تحـقـيـق بـر                             MICمثبت موثر بود .                 -گرم   

  83333آسپرژيلوس فـالووس،                      سودوموناس آئروژينوزا و قار                            

 . در تحقيـقـی نشـان                   23ميکروگرم بر ميلی ليتر گزارش شد                                  

داده شد که اسانس کندر در مهار استافيلـوکـوکـوس اورئـوس                                                    

دارای عملکرد به مراتب بهتری نسبت به اشرشيـاکـلـی اسـت،                                                    

 . در       24هرچندکه اسانس بر کلبسيال پنومونيه بی اثـر بـود                                               

 Vanبررسی اثرات ضد ميکروبی چندين اسانس کندر توسط                                              

Vuuren                                                 و همکاران نيز بهترين فعاليت های بازدارندگـی بـر

 . مطالعات نشان داد که                        25مثبت مشاهده شد                -  های گرم         باکتری      

قدرت مهاری عصاره هيدروالکلی کندر بر استـافـيـلـوکـوکـوس                                                   

    ميکروگرم بر ميلی ليتر( بيش از عصـاره                                     MIC  512اورئوس )با            

ميکروگرم بر مـيـلـی                    MIC    6433هيدروالکی دانه رازيانه ) با                             

ميکروگرم بر مـيـلـی                    MIC    6833ليتر(، عصاره اتانولی حنا )با                              

ميکروگرم            MIC    3253ليتر(، عصاره هيدروالکلی نعنا فلفلی )با                                        

بر ميلی ليتر( و عصاره هيدروالـکـی                                 

 

هـای       استافيلوکوکوس اورئوس در بروز مننژيت، مسـمـومـيـت                                            

ها در مراکز               های ثانويه زخم                های پوستی و عفونت                    ذايی، بيماری             

يابد بـه خصـوص در                   ها اهميت بااليی می                   تجمع مانند پادگان                 

مناطق جنگی که به علل متعدد وضعيت بـهـداشـت فـردی و                                                

کند و زمينه را برای گسـتـرش فـراگـيـر                                    عمومی افت پيدا می                 

هـای ايـن            . سـويـه       27سازد          های اين پاتوژن فراهم می                         سويه    

اند، و با نشان                  پاتوژن به سرعت به اکثر داروهای رايج مقاوم شده                                             

توان با مطالعات                   دادن اثر مهاری عصاره کندر بر اين باکتری، می                                           

بيشتر، ترکيبات حاصل از آن با هزينه پايين توليد کـرد و در                                                         

های امدادی نيـروهـای مسـلـب                           ها و کوله           ها، بهداری            بيمارستان         

 . در بـررسـی             33جهت کنترل عفونت، مورد استفاده قرار داد                                          

فعاليت آنتی اکسيدانی عصاره هيدروالکی کندر در اين مطالعـه،                                                          

 50IC22 73                                                ميکروگرم بر ميلی ليتر اندازه گيری شد. محققين

کندر را در پيشگيری از بروز سکته مغزی و کوليت روده مـوثـر                                                        

می دانند، خاصيت آنتی اکسيدانی باالی اين گياه ناشی از مهـار                                                          

 . مطالعات نشان داده اسـت                          15می باشد             5آنزيم ليپوکسيژناز                   

هـا،       که رو نی شدن فراورده های گياهی به خصوص در اسانـس                                               

شـود، اثـر آنـتـی                 سبب کاهش اثرات آنتی اکسيدانی آنها مـی                                    

و همکاران             Mothanaاکسيدانی کمتر اسانس کندر در تحقيق                                   

نسبت به عصاره هيدروالکی مطالعه ما،                                    

به ميـزان          

 . عصاره هيدروالکلی کـنـدر                          32مشتقات فنوليشان تغيير کند                             

تهيه شده توسط محققين حاضر در اين پژوهش، اثرات آنـتـی                                                    

اکسيدانی بهتری نسبت به عصاره متانولی و اسانس اين گـيـاه                                                       

 . اين اثرات حتی در مقايسه با عصاره آبی                                         32و     31نشان دادند              

ميکروگرم بر ميلی ليتـر(، عصـاره                                 50IC24 66 اسطوخدوس)با           

ميلی گرم بر ميلی ليتر(، عصاره متانـولـی                                         50IC    13آبی عناب )          

ميکروگرم بر ميلی ليتر( و عصاره اتانـولـی                                          50IC145 روناس )با         

باشد        ميکروگرم بر ميلی ليتر( نيز بيشتر می                                     50IC53 78 زيره )با        

  36-33  .  

در جيره  ذايی سربازان اکثر کشورهـای جـهـان، عـالوه بـر                                                  

ها، ترکيبات گياهی شامـل مـيـوه و                                 ها و پروتئين              کربوهيدرات          

سبزيجات جايگاه خاصی دارند اما معموال نگهداری طوالنی مدت                                                       

آنها امکان پذير نيست و در ضمن جيره  ذايی سربازان نيز برای                                                           

نگهداری باال و به خصوص مقابلـه بـا اکسـيـد شـدن دارای                                                 

 . بـا       37ها شيميايی است که ا لبا بی ضرر نيستنـد                                           افزودنی       

تواند         اثبات اثر آنتی اکسيدانی باالی عصاره کندر، اين ترکيب می                                                     

با خواص متعدد هم در کنار ساير ترکيبات جيره مورد استفـاده                                                         

قرار گيرد و هم به عنوان يک آنتی اکسيدان طبيعی با قـيـمـت                                                       

پايين و عوار  کم جهت حفظ کيفيت مواد  ذايی برای مـدت                                                    

طوالنی، مد نظر مسوالن کنترل مواد  ذايی نيروهـای مسـلـب                                                   

  .    38کشورمان واقع گردد                     

 

 گیری      نتیجه     

تواند جايگـزيـن                 عصاره کندربا مهار استافيلوکوکوس اورئوس می                                         

های اين باکتری به آنـهـا                          مناسبی برای داروهای رايج که سويه                                

مقاوم شده است باشد. با توجه به نقش آنتی اکسيدانت هـا در                                                        

پيشگيری و درمان ديابت و سرطان، عصاره کندر می توانـد بـه                                                       

عنوان يک عامل ضدديابت و ضد سرطان طبيعی معرفی گـردد.                                                      

اثبات اثرات متعدد درمانی عصاره کندر، آن را گزينه منـاسـبـی                                                         

 نمايد.        برای استفاده در طب رزم نيروهای مسلب مطرح می                                           
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Evaluation of Antibacterial, Antifungal and Antioxidant Effects of the Hydroalcoholic  
Extract of Frankincense 

Beyzaei H (PhD), Hashmi S H (PhD), Jamshidjan A (PhD), Ghasemi B (DVM)*  
Moghaddam‑Manesh MR (PhD) 

 

Abstract 
Introduction: Free radicals in food sources and living environments, and the spread of drug-resistant 
pathogenic strains, are new problems of the health area. The side effects of chemical drugs have led 

of the hydroalcoholic extract of frankincense have been investigated. 
Methods: 

DPPH free radicals. 
Results: 

aureus with diameter of the zone of inhibition = 9.83 mm, MIC = 512  g/ml and MBC = 1024  g/ml. 
IC50 was also recorded at 22.93  g/ml. 
Extract of Frankincense can be a good alternative to common antibiotics resistant to S. aureus .The 
acceptable antioxidant effects of the frankincense extract can be introduced it as an inhibitor of diabe-
tes and cancer. 
Keywords: Hydroalcoholic Extract of Frankincense, Antimicrobial effects, Antioxidant effects. 
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