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Background and Aims: Medicinal herbs are used due to fewer side effects for produce of 

natural drugs in the pharmaceutical industry. The aim of this study was investigation of 

antibacterial and antioxidant activity of Citrus medica skin extracts against 10 human 

pathogenic bacterial and investigation of secondary metabolites in vitro . 

Materials and Methods: Color and white Skin of Citrus medica under the supervision of 

Citrus Research Center experts were collected from  Ramsar City, Mazandaran Province, Iran 

in 2014. Antibacterial activity by agar well diffusion method, total phenolic content by Folin-

Ciocalteu method, total flavonoid by aluminum chloride and antioxidant properties by DPPH 

method were investigated . Phytochemical investigation of secondary metabolites was 

performed.  

Results & Conclusion: The highest inhibitory activity was observed on methanol extract 

of color skin on Bacillus cereus bacteria. IC50 methanol extract of color, white skin and 

ascorbic acid were calculated 0.1505, 0.1738 and 0.1095 mg/mL respectively. The total 

phenolic content of color and white skin was 109.5 and 105.6 (mgGAE/g) and the total 

flavonoid content was 3.53 and 3.02 (mgQ/g), respectively. The presence of alkaloid in 

methanol extract of color skin and the presence of saponin and tannin in methanol extract of 

white skin was confirmed. Due to antibacterial properties of this medicinal plant can be used 

in produce antibiotics controlling of human pathogenic microorganisms.  
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Introduction 
Due to use of plant medicinal in treatment of 

chronic human diseases, it is believed that herbs are 
safer than synthetic drugs and lack side effects (1). 
One of the herbs that have medicinal use is Citrus 
medica. Flavonoids in methanol extract of citrus 
bark have been identified as antimicrobial agents 
(2). C. medica is used in the treatment of diabetes 
and Alzheimer's diseases (3).  Many phenolic and 
flavonoid compounds have antioxidant activity, 
such as metal chelating and free radical scavenging 
activity, which is created by inactivating reactive 
oxygen species and other free radicals produced by 
aerobic metabolites. The aim of this study was to 
evaluate the antibacterial and antioxidant activity of 
the skin extracts of Citrus medica against human 
pathogenic bacteria and the presence and absence 
of secondary metabolites in vitro. 

 

Materials and Methods 

The color and white skin of Citrus medica under 
the supervision of citrus research center experts 
were collected from Ramsar city, Mazandaran 
province, Iran in 2014. The extract was performed 
by soxhlet apparatus.  

The bacteria  such as Streptococcus pyogenes 
(PTCC-1447), Bacillus subtilis (PTCC-1156), B. cereus 
(PTCC-1247), Micrococcus luteus (ATCC 10987), 
Staphyllococcus aureus (PTCC-1189), Escherichia 
coli (ATCC-25922), Shigella boydi  (PTCC1744), 
Salmonella typhi (PTCC-1609), Pseudomonas 
aeruginosa (PTCC-1181)  and Enterobacter 
aerogenes (PTCC-1221) were prepared from 
Hamadan University of Medical Sciences, Iran.  

In this study, aqueous, ethanolic (96%) and 
methanol (80%) extracts were prepared at 
concentration of 400 mg mL-1 of white and color 
skin organs. 200 microliters of the bacterial 
suspension was inoculated on sterile Molar Hinton 
Agar plates and cultured by sterile swabs. 
Gentamicin (10mg) and Ciprofloxacin (0.005 μg) 
antibiotics were used as positive control. Minimum 
Inhibitory Concentration and Minimum Bactericidal 
Concentration were determined by dilution 
method . To determination of MIC, a dilution series 
of 200, 100, 50, 25, 12.5, and 6.25 mg mL-1 of extract 

was prepared in the nutrient broth (Merck, 
Germany) medium (6). The least dilution of the 
extract with no opacity was considered as MIC. To 
determine the minimum bactericidal concentration, 
the samples of all tubes with no growth were 
cultured on MHA medium. After incubation, the 
lowest concentration of extract with no bacterial 
growth was considered as MBC.  

The total flavonoid content by Aluminum 
Chloride Colorimetric method (7), total phenol 
content by Folin–Ciocalteu method (8) and free 
radical activity by Stojicevic et al. (9) method were 
performed. IC50 of samples and ascorbic acid were 
calculated. 

The methanol extract was used to evaluate the 
presence and absence of alkaloids, saponins and 
tannins.  

The experiments were performed in completely 
randomized design with factorial test by SPSS 16 
(SPSS Inc., Chicago, IL. USA). 

 

Results and Discussion  

The result of inhibitory activity of methanol, 
ethanol, and aqueous extracts of the colored and 
white skin of C. medica on human pathogenic 
bacteria has been shown in Table 1. G- bacterium P 
aeruginosa against the colored skin extract and G+ 
bacterium Streptococus pyogenes and G- bacteria P. 
aeruginosa and Shigella boydii against white skin 
extract showed resistance. The G+ bacterium B. 
cereus had the highest inhibitory diameter (24 mm) 
against methanol extract of colored skin. The 
aqueous extract didn’t show inhibitory activity on 
Streptococcus pyogenes.  

Nowadays, due to development of drug 
resistance and high cost of treatment with chemical 
drugs as well as the adverse effects of some 
antibiotics, the research is conducted to study new 
antibacterial compounds, especially herbal extracts 
to discover their effective chemical compounds 
have been led. According to the results of Kabra et 
al. (11), S. aureus and P. aeruginosa showed more 
susceptible, whereas P. aeruginosa showed 
resistance to ethanol extract in the present study. 
The difference in degree of susceptibility of bacteria 
could due to the intrinsic tolerance of 
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microorganisms, the type of solvent, and the nature 
of present compounds in plant extracts such as 
alkaloids, tannins, saponins, phenols, glycosides and 
flavonoids which have anti-microbial activity (12).  

The minimum inhibitory concentration and 
minimum bactericidal concentration of white and 
color skin extract of C. medical has been shown in 
Table 2. The minimum inhibitory dilution of 
methanol extract of color skin on G+ bacteria B. 
subtilis and B. cereus and G- bacteria S. typhi and E. 
coli was 6.25 mg mL-1. Minimum inhibitory dilution 
of ethanol extract of white skin on G+ bacterium M. 

luteus was 6.25 mg mL-1. P. aeruginosa was 
resistance to color and white skin extracts . 

DPPH free radical scavenging rate was increased 
by increasing of plant extract concentration. The 
IC50 content of each sample of extract and ascorbic 
acid was calculated (Table 3). The IC50 of methanol 
extract of color and white skin and ascorbic acid 
were calculated as 0.1505, 0.1738 and 0.1095 mg 
mL-1, respectively. Total phenolic content of color 
and white skin as 109.5 and 105.6 (mgGA/g) and 
flavonoid content as 3.53 and 3.02 (mgQ/g) were 
obtained, respectively.  

 

Table 1.Antibacterial activity of methanol, ethanol, and aqueous extracts of colored and white skin of C. medica in comparison to 
gentamicin and ciprofloxacin antibiotics 

Bacteria 
 Color skin   White skin  

Gentamicin Ciprofloxacin 
Methanol Ethanol Aqueous Methanol Ethanol Aqueous 

B. subtillis 21±0.57 12.67±0.88 11±0.57 20±1 13.33±0.88 11 ±0.57 29±0.57 29.5±0.33 

B. cereus 24±0.57 17.33±0.66 12.33±0.33 9.67±0.33 12.67±0.88 9±0.57 19.66±0.33 28.5±0.66 

S. aureus 18.67±0.88 18±0.57 14.33±0.33 11.67±0.66 15.33±1.2 10.33±0.66 20±1 28.5±0.66 

S. pyogenes 10.33±0.33 10.67±0.33 0 ± 0 0±0.00 0 ±0.00 0 ± 0 20±0.57 31.5±0.33 

M. luteus 14±0.57 15.67±0.33 17±0.57 10.67±0.88 13.67±0.66 13±1.15 22±0.33 30±1 

S. typhi 10.67±1.33 12.33±0.67 9.67±0.33 8.33±0.88 11.67±0.33 9.33±0.66 29.5±1 33±0.57 

Sh. boydi 8.33±0.67 14± 0 10.67±0.33 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 19±0.57 37.5±0.66 

P. aeruginosa 0 ± 0 0 ± 0 0±0 0 ± 0 0 ± 0 0±0.00 20±0.33 24.5±0.66 

E. coli 19.57±0.33 12.33±0.33 11±0.57 12±0.57 12±1 11±0.57 19.5±1 24.5±0.57 

En.aerogenes 14±0.57 13.67±0.33 12.33±0.33 14.33±0.66 12±0.57 10.67±0.88 11±0.33 28±0.33 

 

Table 2.MIC and MBC (mg mL-1) of color and white skin extracts of Citrus medica against human pathogenic bacteria    

White 
skin  

Color 
skin  Extract Bacteria  

White 
skin  

Color 
skin Extract Bacteria 

MBC MIC MBC MIC   MBC MIC MBC MIC   
100 50 50 6.25 M 

S. typhi 
12.5 12.5 25 6.25 M 

B. subtilis 200 100 25 50 E 200 100 50 25 E 
- - - 50 W - 50 - 50 W 
- - - - M 

P. aeruginosa 
- - 25 6.25 M 

B. cereus - - - - E 100 50 - 100 E 
- - - - W - - - 100 W 
- 50 50 6.25 M 

E. coli 
50 25 50 25 M 

S. aureus 50 25 50 50 E 50 12.5 25 12.5 E 
- 50 200 50 W - 100 - 50 W 
- - - 100 M 

S. pyogenes 
50 12.5 50 12.5 M 

M. luteus - - - 100 E 25 6.25 - 50 E 
- - - - W 100 50 200 100 W 
- - 100 50 M 

Sh. boydii 
25 12.5 - 50 M 

En.aerogenes - - - 50 E 50 12.5 - 50 E 
- - - - W - 100 - 100 W 

M: Methanol       E: Ethanol        W: Water          -: Lack of bacterial growth   
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Table 3. The investigation of antioxidant activity (IC50) by DPPH method  

IC50 )1 -The DPPH percentage for different concentrations ( mg mL Organ 

 1 0.8 0.6 0.4 0.2   

0.1505 91.19 86.78 80.92 74.99 66.46 DPPH% Color skin 

0.738 85.3 82.03 78.00 73.13 57.53 DPPH% White skin 

0.1095 99.67 98.56 97.41 92.43 91.3 DPPH% Ascorbic acid 

 

 

Secondary metabolites such as phenol and flavonoid 

have a strong potential for clearing free radicals that 

are present in all different plant parts such as leaf, 

fruit, seed, root and skin (13). Ghasemi et al. (15) 

measured the total phenolic content of methanol 

extract of 13 Iranian citrus species between 66.5 

and 396.8 (mgGA/g) and flavonoid content in range 

of 0.3 to 31.1 (mgQ/g), which was approximately 

similar to the results of present research. Menichini 

et al. (16) reported the hexane extract IC50 of C. 

medica skin about 0.147 mg mL-1. Differences in 

antioxidant capacity of different extracts have been 

attributed due to differences in chemical 

composition and secondary metabolites with 

antimicrobial properties such as phenol, flavonoid, 

ascorbic acid and carotenoids (17).     

The methanol extract of color skin showed the 

presence of alkaloid and the absence of saponin and 

tannin while the methanol extract of white skin 

showed the presence of saponin and tannin and the 

absence of alkaloid.  

Choudhury et al. (12) attributed the antimicrobial 

properties of plant extracts to phenolic compounds, 

tannins, terpenoids, alkaloids, flavonoids and 

saponins. Kabra et al. (11) showed the presence of 

alkaloid and the absence of saponin and tannin in 

skin ethanol extract of C. medica by phytochemical 

method which was similar to the results of methanol 

extract of color skin in the present study. Sheikhlar 

et al. (18) reported the presence of tannins and 

alkaloids and the absence of saponins in skin 

methanol extract of C. limon. The difference in the 

presence and absence of secondary metabolites in 

plants depends on the type of specie; extract type, 

solvent and testing methods (19). 

Conclusion  

According to obtained results, the C. medica due to 

the presence of secondary metabolites such as 

alkaloids, saponins and tannins showed 

antibacterial and antioxidant properties. By 

extraction and processing of the compounds in the 

extract of this medicinal plant can be used as 

antibiotics to control human pathogens, especially 

bacteria and also drug production in the 

pharmaceutical and medical.  

Acknowledgements 

The authors would like to thank all those who 

helped them writing this paper.  

Conflict of Interest 

The authors declared no conflict of Interest.  

 

 



 

Majallah-i mīkrub/shināsī-i pizishkī-i Īrān.  مجله میکروب شناسی پزشکی ایران 

314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( روی ده  Citrus medicaهای مختلف بالنگ )باکتریایی عصاره های الکلی و آبی اندام فعالیت آنتی

 پاتوژن انسانی در شرایط آزمایشگاهی 
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 مقاله  ۀ تاریخچ 
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 10/10/1398  :ین نالآ   انتشار 

 موضوع:

 ضدمیکروبیمواد 
IJMM1398;13(4): 310-320 

 

های سنتزی در صنعت داروسازی بکار برای ساخت آنالوگگیاهان دارویی به دلیل عوارض جانبی کمتر  زمینه و اهدف:

باکتری  10هدف از این تحقیق بررسی فعالیت آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی عصاره های پوست بالنگ بر علیه روند. می

 ها در شرایط ازمایشگاهی بود.بیماریزای انسانی و بررسی فیتوشیمیایی متابولیتهای ثانویۀ عصاره 

، ایران مازندران استان رامسر، شهراز  (Citrus medicaی و پوست سفید گیاه بالنگ )رنگپوست  :کار روش و مواد

جمع آوری شدند.  فعالیت آنتی باکتریایی به روش انتشار چاهک در   1393   سال  درزیر نظر کارشناسان مرکز تحقیقات مرکبات  

و خواص آنتی اکسیدانی با روش   روش کلرید آلومینیوم بافالونوئید کل  ، مقدارفولین سیوکالتو با روش کلفنول  مقدارآگار، 

DPPH  .یتوشیمیایی متابولیتهای ثانویه انجام شد. بررسی فبررسی شدند 

.  شد   مشاهده  سرئوس   باسیلوس   ¬متانولی پوست رنگی بر روی باکتری  مربوط به عصاره  ی اثر بازدارنگ   ن ی شتر ی ب  : و بحث   ها یافته 

IC50   محاسبه    تر لی ¬ی ل ی در م   گرم ¬ی ل ی م   0/ 1095و    0/ 1738،    0/ 1505  ب ی به ترت   د ی اس   ک ی و آسکورب   د ی سف   ، ی پوست رنگ   ی عصاره متانول

( بدست آمد.  mgQ/g)   3/ 02و    3/ 53  د ی ( و فالونوئ mgGAE/g) 105/ 6و  109/ 5  ب ی به ترت   د ی و سف   ی . مقدار فنول کل پوست رنگ د ی گرد 

به   یی دارو  اه ی گ  ن ی شد. از ا  د یی تا  د ی پوست سف  ی و تانن در عصاره متانول  ن ی و حضور ساپون  ی پوست رنگ  ی در عصاره متاول  د یی حضور آلکالو 

 استفاده کرد.      ی انسان   ی زا ی مار ی ب       ی پاتوژنها   ه کنترل کنند   ی ها   ک ی وت ی ب   ی آنت   د ی جهت تول   توان ی م   یی ا ی باکتر   ی خواص آنت   ل ی دل 
 

  های ثانویه، آنتی باکتریاییبالنگ، متابولیت :هاواژه  کلید
 

 دسترسی آزاد؛ کپی برداری، توزیع و نشر برای استفاده غیرتجاری با ذکر منبع آزاد است. :  مجله میکروب شناسی پزشکی ایران   ©رایت  کپی 

 مسئول: ۀنویسند

دانشکده  یولوژی،گروه ب ،مصطفی علم هولو 

 یهسور   ی، کوبان   ی، علوم، دانشگاه کوبان 

   ایمیل:
mostafa.alamholo@yahoo.com    

 مهمقد

با بدن   ی ع ی طب  بات ی و ترک  یی دارو  اهان ی گ  ی سازگار  ل ی دل ه ب 

.  رسد ی به نظر م   ی ضرور   ی کروب ی مواد ضدم   د ی تول   ی برا   قات ی تحق   ، انسان 

های مزمن انسانی،  گیاهان دارویی در درمان بیماری   از  به دلیل استفاده 

تر از داروهای سنتزی بوده و  اغلب اعتقاد بر این است که گیاهان ایمن 

. یکی از گیاهانی که استفاده دارویی  (1) باشند فاقد اثرات جانبی می 

است. این گیاه، درختی کوچک یا   ( Citrus medicaگیاه بالنگ ) دارد،  

  18- 10به طول  ها بزرگ، برگ  ای بزرگ با خارهای کوتاه، درختچه 

ها  سانتیمتر یا بیشتر، گلبرگ 2/ 5ها پانیکولی، به عرض گل  سانتیمتر، 

 سانتیمتر است.    25- 15به طول   نوک کند، میوه بیضوی یا مستطیلی 

متانولی پوست مرکبات به عنوان  فالونوئیدهای موجود در عصاره  

مرکبات به   ها پوست و میوه . (2) اند عامل ضد میکروبی شناخته شده 

عنوان ضد نفخ شکمی و همچنین دارای خواص اشتهاآوری میباشند.  

در هند پوست این گیاه برای درمان اسهال خونی و غلبه بر بوی بد  

ی آلزایمر کاربرد  بالنگ در درمان دیابت و بیمار   شود. دهان استفاده می 

. بسیاری از ترکیبات فنلی و فالونوئیدی دارای فعالیت  (3)دارد 

کنندگی  کنندگی فلزات و خاصیت جاروب اکسیدانی مانند کالته آنتی 

باشند که این عمل را به وسیله غیرفعال کردن  های آزاد می رادیکال 

 وسط های آزاد تولیدشده که ت های اکسیژن فعال و دیگر رادیکال گونه 

چنین توانایی  دهند. این شود، انجام می های هوازی ایجاد می متابولیسم 

ها را به عامالنی برای جلوگیری از ایجاد  های فعال، آن در دفع اکسیژن 

هدف از این   . (4)است های مزمن مانند سرطان تبدیل کرده بیماری 

تحقیق بررسی فعالیت آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی عصاره پوست  

بالنگ بر علیه باکتری های بیماریزای انسانی و بررسی حضور و عدم  

 باشد.  های ثانویه در شرایط ازمایشگاهی می حضور متابولیت 
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 مواد و روش کار

 ه و عصاره گیریآوری گیا جمع 

زیر نظر  Citrus medicaی و پوست سفید بالنگ رنگ پوست 

استان مازندران، سازمان تحقیقات مرکبات کشور واقع در )ایران، 

 صاره گیری با دستگاه سوکسلهآوری شدند. ع جمع 1393رامسر( در   

 درصد   96درصد و اتانول    80از آب )دو بار تقطیر(، متانول .  انجام شد

  .  شدند استفاده    بعنوان حالل 

 سویه های باکتریایی   

شیگال Escherichia coli     (ATCC25922  ،)  اشریشیا کوالی  
 Salmonella typhiسالمونال تیفی ، Shigella boydi بایدی 

 (PTCC1609 ،) انتروباکتر آئروژنزEnterobacter aerogenes 
 (PTCC1221 ،) میکروکوکوس لوتئوسMicrococcus luteus 
 (PTCC1110 ،)    باسیلوس سرئوسBacillus cereus   (PTCC1247 ،)

Bacillus subtilis  (PTCC1156 ،)باسیلوس سابتیلیس 

 Streptococcus pyogenes  (PTCC1447،)استرپتوکوکوس پیوژنز 
Pseudomonas aeruginosa   (PTCC1181 )سودوموناس آئروژینوزا  

  Staphyllococcus aureusاستافیلوکوکوس اوروئوس  و 
 (PTCC1189  ) .از دانشگاه علوم پزشکی استان همدان تهیه شدند 

 فعالیت ضدباکتریبررسی  

 ( Agar well diffusion method)    آگار   روش انتشار چاهک در 

  80) و متانولی    درصد( 96)   اتانولی   آبی،   های در این تحقیق عصاره 

پوست سفید  های  میلی گرم بر میلی لیتر از اندام   400با غلظت  درصد(  

-میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری روی پلیت   200  تهیه شدند.   و رنگی 

استریل کشت داده شد.    پ تلقیح و با سوآ ای مولر هینتون آگار استریل  ه 

  پنج هایی به قطر  چاهک   پس از پنج دقیقه که مایع جذب محیط گردید، 

(  به داخل این  5)   ها میکرولیتر از هر یک از غلظت   50میلی متر ایجاد و  

و    میلی گرم(    10) جنتامایسین  های  بیوتیک  آنتی   . ها ریخته شد چاهک 

به عنوان کنترل مثبت  استفاده  م(  میکروگر   0/ 005)    سیپروفلوکساسین 

  ای حداقل غلظت مهارکنندگی رشد با استفاده از روش رقت لوله     شدند. 

 (inimum Inhibitory ConcentrationM ) و حداقل غلظت کشندگی  

 (Minimum Bactericidal Concentration    .تعیین گردید ) 

 لوشن ی ماکرود   براث   روش 

و  12/ 5، 25، 50، 200،100های رقت سری  MICجهت تعیین 

،  مرک ) نوترینت براث  محیط    از عصاره در   لیتر گرم در میلی میلی   6/ 25

میکرولیتر از   15 ها، رقت  بعد از تهیه سری  (. 6تهیه شد)  ( آلمان 

جزء   ها به فارلند به همه لوله سوسپانسیون باکتری معادل نیم مک 

تلقیح شده  های  شد. در نهایت لوله   اضافه کنترل مثبت)محیط+ عصاره(  

سلسیوس انکوبه گردیدند.  درجه  37ساعت در دمای  24به مدت 

کمترین رقتی از عصاره که در آن کدورتی مشاهده نگردید، بعنوان  

MIC  نمونه   در نظر گرفته شد. برای تعیین حداقل غلظت کشندگی-

هایی که در آنها عدم رشد مشاهده شده بود، در  از تمامی لوله  ایی ه 

های  کشت آگار کشت داده شد. محیط هینتون لر سطح محیط کشت مو 

سلسیوس قرار داده  درجه    37ساعت در دمای    24تلقیح شده به مدت  

شدند. بعد از انکوباسیون کمترین غلظتی از عصاره که در آن رشد  

محیط   در نظر گرفته شد.  MBCباکتری مشاهده نگردید به عنوان 

ی به عنوان )کنترل  کشت نوترینت براث همراه با عصاره فاقد باکتر 

  مثبت( و محیط کشت بدون عصاره حاوی باکتری )کنترل منفی( 

            آزمایشات در دو تکرار صورت گرفت. استفاده گردید. 

 DPPH  و    ، فنول گیری میزان فالونوئیداندازه 

برای اندازه گیری میزان فالونوئید کل از روش رنگ سنجی 

گر فولین سیوکالتو از واکنش کل فنول و  (7) کلرید آلومینیوم 

گرم . مقدار فالونوئید کل به صورت معادل میلی(8) استفاده شد 

معادل  کلفنول  و ( عصارهmgQ/g) کوئرستین بر گرم وزن خشک 

عصاره  (mgGAE/g) گرم اسید گالیک برگرم وزن خشک میلی

 و Stojicevicفعالیت رادیکال آزاد با استفاده از روش  . د محاسبه ش

پیکریل هیدرازیل  - 1- دی فنیل - 2،2معرف و از   (9)ران همکا 

 (DPPH) 50 استفاده گردیدIC  نمونه ها و اسید آسکوربیک محاسبه

 گردید. ها در قالب طرح کامالً تصادفی انجام آنالیز دادهشد.  

بررسی فیتوشیمیایی متابولیتهای ثانویه )آلکالویید،  

 تانن و ساپونین(

برای بررسی حضور و عدم حضور آلکالوئید،  متانولی  از عصاره 

ی حضور  دهنده . رسوب یا کدورت نشان ساپونین و تانن استفاده گردید 

دهنده حضور تانن  مشاهده رنگ سیاه مایل به سبز نشان ، آلکالوئید 

 . ( 10)   باشد می دهنده حضور ساپونین  نشان   محلول کف باثبات روی  و 

 آنالیز آماری

 کاماًلپایه     طرح آزمون فاکتوریل با  نتایج این پژوهش در قالب  

 .  شد   انجام  SPSS  16با کمک نرم افزار  تصادفی و  

 هاداده   تحلیل 

 آمده  دست  به  یها داده  بین  ارتباط  وجود ِیآمار  بررسی برای 

 وارد هاداده  به مربوط اطالعات  تحقیق، این مختلف  مراحل  در 
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 (SPSS Inc., Chicago, IL., USA) 21  نسخۀ    SPSS  آماری  افزار نرم 

 .شد  تحلیل  دو-ی کا   ی آمار   زمونآ   با   هاداده   ی دار ی معن  و  ند شد 

 ها و بحثیافته

نتایج اثر بازدارندگی عصاره های متانولی، اتانولی و آبی پوست  

رنگی و سفید بالنگ بر علیه باکتریهای بیماریزای انسانی در جدول 

وباسیون قطر هاله بازدارندگی نشان داده شده است. بعد از انک 1

سودوموناس اطراف چاهک ها اندازه گیری شد.  باکتری گرم منفی  
در برابر عصاره پوست رنگی و باکتری گرم مثبت  آئروژینوزا

شیگال   وسودوموناس آئروژینوزا  و گرم منفی    استرپتوکوکوس پیوژنز

در برابر عصاره پوست سفید مقاومت نشان دادند. باکتری  یدیبوئ

بر علیه عصاره متانولی پوست رنگی  باسیلوس سرئوسگرم مثبت 

متر( داشت. عصاره آبی میلی 24) ترین قطر هاله بازدارندگیبیش

نشان   استرپتوکوکوس پیوژنزپوست اثر بازدارندگی بر روی باکتری  

باسیلوس های بر روی باکتریمتانولی پوست رنگی  نداد. عصاره
و عصاره اتانولی بر روی باکتری  انتروباکتر آئروژنزو  سرئوس

های متانولی و اتانولی پوست و همچنین عصارهانتروباکتر آئروژنز 

بیوتیک بهتر از آنتی انتروباکتر آئروژنزسفید بر روی باکتری 

 جنتامایسین اثر بازدارندگی نشان دادند.

 

 های جنتامایسین و سیپروفلوکساسین در مقایسه با آنتی بیوتیک   بالنگ پوست رنگی و سفید  و آبی    اتانولی   ، عصاره متانولی   فعالیت ضدباکتریایی   .   1جدول     

 سیپروفلوکساسین جنتامایسین پوست سفید  پوست رنگی  باکتری         عصاره

B. subtilis 

 20± 1 0/ 57±21 متانول

 13/ 33± 0/ 88 12/ 67±0/ 88 اتانول 29/ ±5 0/ 33 ±29 0/ 57

 11± 0/ 57 11±0/ 57 آبی 

B. cereus 

 9/ 67± 0/ 33 24± 0/ 57 متانول

 12/ 67± 0/ 88 17/ 33±0/ 66 اتانول 28/ ±5 0/ 66 19/ ±66 0/ 33

 9± 0/ 57 12/ 33±0/ 33 آبی 

S. aureus 

 11/ 67± 0/ 66 18/ 67±0/ 88 متانول

 15/ 33± 1/ 2 18± 0/ 57 اتانول 28/ ±5 0/ 66 1±20

 10/ 33± 0/ 66 14/ 33± 0/ 33 آبی 

M. luteus 

 10/ 67± 0/ 88 14± 0/ 57 متانول

 13/ 67± 0/ 66 15/ 67± 0/ 33 اتانول 1±30 ±22 0/ 33

 13± 1/ 15 17± 0/ 57 آبی 

En.aerogenes 

 14/ 33± 0/ 66 14± 0/ 57 متانول

 12± 0/ 57 13/ 67± 0/ 33 اتانول ±28 0/ 33 ±11 0/ 33

 10/ 67± 0/ 88 12/ 33± 0/ 33 آبی 

S. typhi 

 8/ 33± 0/ 88 10/ 67± 1/ 33 متانول

 11/ 67± 0/ 33 12/ 33± 0/ 67 اتانول 0±33/ 57 29/ 1±5

 9/ 33± 0/ 66 9/ 67± 0/ 33 آبی 

P. aeruginosa 

 0±0 0±0 متانول

 

33 /0±20 

 

66 /0 ±5 /24 
 0±0 0±0 اتانول

 0±0 0±0 آبی 
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 سیپروفلوکساسین جنتامایسین پوست سفید  پوست رنگی  باکتری         عصاره

E. coli 

 12±0/ 57 19± 0/ 57 متانول

 

1±5 /19 

 

57 /0 ±5 /24 
 12± 1 12/ 33± 0/ 33 اتانول

 11± 0/ 57 11± 0/ 57 آبی 

S. pyogenes 

 0±0 10/ 33± 0/ 33 متانول

 

57 /0±20 

 

33 /0 ±5 /31 
 0±0 10/ 67± 0/ 33 اتانول

 0±0 0±0 آبی 

Sh. boydii 

 0±0 8/ 33± 0/ 67 متانول

 

57 /0±19 

 

66 /0±5 /37 
 0±0 14± 0 اتانول

 0±0 10/ 67± 0/ 33 آبی 

 

 زای انسانی ی بیماری ها باکتری علیه    پوست رنگی و سفید بالنگ   عصاره بر میلی لیتر(   گرم )میلی   MBCو   MICمقادیر    .  2جدول      

 وست سفیدپ پوست رنگی  باکتری         عصاره پوست سفید وست رنگی پ باکتری         عصاره

  MIC MBC MIC MBC   MIC MBC MIC MBC 

B. subtilis 
M 25/6 25 5/12 5/12 

S. typhi 
M 25/6 50 50 100 

E 25 50 100 200 E 50 25 100 200 

W 50 - 50 - W 50 - - - 

B. cereus 
M 25/6 25 - - 

P.aeruginosa 

M - - - - 

E 100 - 50 100 E - - - - 

W 100 - - - W - - - - 

S.aureus 
M 25 50 25 50 

E. coli 
M 25/6 50 50 - 

E 5/12 25 5/12 50 E 50 50 25 50 

W 50 - 100 - W 50 200 50 - 

M.luteus 
M 5/12 50 5/12 50 

S. pyogenes 
M 100 - - - 

E 50 - 25/6 25 E 100 - - - 

W 100 200 50 100 W - - - - 

En.aerogenes 

M 50 - 5/12 25 

Sh. boydii 

M 50 100 - - 

E 50 - 5/12 50 E 50 - - - 

W 100 - 100 - W - - - - 
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 DPPHاکسیدانی به روش  بررسی فعالیت آنتی   .  3جدول      

 IC50 ( mg/mlبرای هر غلظت )  DPPHدرصد   نمونه

  2/0 4/0 6/0 8/0 1  

 DPPH% 46/66 99/74 92/80 78/86 19/91 1505/0 پوست رنگی

 DPPH% 53/57 13/73 00/78 03/82 30/85 738/0 پوست سفید

 DPPH% 30/91 43/92 41/97 56/98 67/99 1095/0 آسکوربیک اسید 

 

امروزه به علت توسعه مسئله مقاومت دارویی و هزینه باالی 

مشاهده عوارض جانبی  داروهای شیمیایی و همچنیندرمان با 

ها، تحقیقات به سمت بیوتیکناخواسته در مورد برخی از آنتی

های گیاهی مطالعه بر روی مواد ضد باکتری جدید به ویژه عصاره

بر  ها سوق یافته است.به منظور کشف ترکیبات شیمیایی موثر آن

استافیلوکوکوس ، باکتری های  (11)و همکاران     Kabraاساس نتایج  
حساسیت بیشتری را از خود   سودوموناس آئروژینوزا  واورئوس 

در مقابل سودوموناس آئروژنزا نشان دادند، در حالی که باکتری 

عصاره اتانولی در تحقیق حاضر مقاومت نشان داد. تفاوت در درجه 

تواند به علت تحمل ذاتی میکروارگانیسم ها میحساسیت باکتری

های گیاهی مانند و ماهیت ترکیبات حاضر در عصاره  ، نوع حاللاه

فالونوئیدها باشد  آلکالوئیدها، تانن ،ساپونین، فنول، گلیکوزیدها و

 . (12) ای هستندکه دارای فعالیت ضد میکروبی  شناخته شده 

نتایج حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی 

نشان داده شده  2ر جدولعصاره پوست رنگی و سفید بالنگ د

 25/6است. بر اساس نتایج بدست آمده حداقل رقت بازدارندگی 

میلی گرم بر میلی لیتر عصاره متانولی پوست رنگی در کشت 

و  باسیلوس سرئوسو  باسیلوس سابتیلیسباکتریهای گرم مثبت 

مشاهده شد.  اشریشیا کلیو  سالمونال تیفیباکتریهای گرم منفی 

میلی گرم بر میلی لیتر عصاره اتانولی   25/6ارندگی  حداقل رقت بازد

  میکروکوکوس لوتئوس  پوست سفید بر روی باکتری گرم مثبت

در مقابل عصاره های  سودوموناس آئروژینوزادیده شد. باکتری 

 پوست رنگی و سفید مقاومت نشان داد.

سنجش میزان و    DPPH  رادیکالی به روشآنتی  فعالیت  

 فالونوئید کل  و فنول

 با افزایش غلظت عصاره  DPPHهای آزاد  میزان مهار رادیکال

هر نمونه عصاره و آسکوربیک  IC 50گیاهی افزایش یافت. میزان 

، عصاره متانولی پوست رنگی  IC50(.  3اسید محاسبه گردید )جدول

و  1738/0،  1505/0پوست سفید و آسکوربیک اسید به ترتیب 

مقدار فنول کل  .ه شدلیتر محاسبیلیگرم در ممیلی 1095/0

  (mgGA/g)6/105 و5/109به ترتیب  یدپوست سفپوست رنگی و 

 ( بدست آمد.mgQ/g) 02/3و  53/3و فالونوئید 

های ثانویه مانند فنل و فالونوئید دارای پتانسیل متابولیت 

-باشند که در تمام قسمتهای آزاد میقوی برای پاکسازی رادیکال

مختلف گیاهی مانند برگ، میوه، دانه، ریشه و پوست وجود های 

 هایبیماری مقابل در بدن باعث حفاظت ترکیبات . این(13)  دارند

. (14) شوندمی عروقی و های قلبیعارضه  و سرطان چون مزمنی

Ghasemi     عصاره متانولی پوست   نل کل، میزان ف(15)و همکاران

گرم اسید میلی 8/396تا  5/66گونه از مرکبات ایران را بین  13

گالیک بر گرم عصاره خشک  و میزان فالونوئید را در محدوده 

گرم کوئرستین بر گرم عصاره خشک گزارش میلی 1/31تا3/0

این گروه کردند که با نتایج تحقیق حاضر تقریبا مشابهت داشت. 

عصاره متانولی پوست گونه های ذکر شده را   50ICهمچنین، میزان  

. لیتر گزارش کردندگرم بر میلیمیلی 9/2تا 6/0ه در محدود

Menichini  50، میزان (16)و همکارانIC  عصاره هگزانی پوست

C.medica  لیتر گزارش کردند گرم بر میلیمیلی 147/0را حدود

که تقریباً با نتایج ما مشابهت داشت. تغییرات در ظرفیت آنتی 

های مختلف به دلیل تفاوت در ترکیبات شیمیایی اکسیدانی عصاره

و متابولیتهای ثانویه با خواص آنتی میکروبی مانند فنل، فالونویید، 

 .(17)شده است اسید آسکوربیک و کاروتنوئید نسبت داده 

  های ثانویهمتابولیت شیمیاییفیتو  شناسایی

بر اساس نتایج فیتوشیمیایی، عصاره متاولی پوست رنگی 

حضور آلکالویید و عدم حضور ساپونین و تانن در حالی که عصاره 

متانولی پوست سفید حضور ساپونین و تانن و عدم حضور آلکالویید 

  را نشان داد.
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حضور و عدم حضور آلکالوئید، متانولی برای بررسی    از عصاره

، (12)و همکاران   Choudhuryساپونین و تانن استفاده گردید. 

های گیاهی را به ترکیبات فنولی، تانن خواص ضد میکروبی عصاره

فالونوئیدها و ساپونین نسبت دادند.  ترپنوئیدها، آلکالوئید ها، ها،

Kabra پونین و ، حضور آلکالویید و عدم حضور سا(11) و همکاران

با استفاده از روش  C.medicaتانن را در عصاره اتانولی پوست 

فیتوشیمیایی نشان دادند که مشابه نتایج عصاره متانولی پوست 

، با (18) و همکاران Sheikhlar. رنگی در پژوهش حاضر بود

تانن و آلکالوئید و عدم حضور   حضور ییایمیاستفاده از روش ش

گزارش کردند. تفاوت  C.limonپوست  یساپونین در عصاره متانول

در حضور و عدم حضور متابولیتهای ثانویه در گیاهان به دلیل 

تفاوت در نوع گونه،  نوع عصاره، حالل و روش آزمایش بستگی 

 . (19)دارد 

بر اساس نتایج بدست آمده، بالنگ به دلیل حضور  

بولیتهای ثانویه مانند آلکالوئید، ساپونین و تانن دارای خواص متا

استخراج و فراوری با آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی میباشد. 

ترکیبات موجود در عصاره این گیاه دارویی میتوان بعنوان آنتی 

بیوتیک جهت کنترل پاتوژنهای بیماریزای انسانی مخصوصا 

 سازی و پزشکی استفاده کرد. باکتریها و تولید دارو در دارو

 تشکر و قدردانی

نامه دانشجویی کارشناسی ارشد این پژوهش برگرفته از پایان

. نویسندگان میباشدبیوتکنولوژی کشاورزی بوعلی سینا همدان 

مقاله از اساتید و مسئول آزمایشگاه گروه بیوتکنولوژی گیاهی به 

 دلیل همکاری در این پروژه علمی تشکر ویژه دارند. 

 منافع  تعارض

 .است نشده گزارش منافع در تعارض نویسندگان بین
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