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ها از آن اکسیدانی سنتزي، استفاده از انواع طبیعی  امروزه به دلیل اثرات سمی ترکیبات ضد میکروبی و آنتی

در این پژوهش، اثر ضد میکروبی عصاره آبی برگ گیاه حنا . هاي گیاهی افزایش یافته استجمله عصاره

هاي قل غلظت مهارکنندگی و کشندگی بر باکتريسک دیفیوژن، چاهک آگار، تعیین حدا روش دی4به 

 مورد بررسی قرار  لیستریا اینوکوا واستافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، موریومسالمونال تیفی، اشرشیا کلی

هاي هاي باالتر عصاره فعالیت ضدمیکروبی بیشتري بر باکتريها غلظتدر تمامی روش. گرفت

-سالمونال تیفی و اشرشیا کلیهاي  در مقایسه با باکتريکوا لیستریا اینو واستافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

گرم گالیک میلی         45/59±12/1همچنین میزان فنول و فالونوئید عصاره به ترتیب .  نشان دادموریوم

 پتانسیل .گرم کوئرستین در گرم عصاره به دست آمد میلی35/40±70/0اسید در گرم عصاره و 

- اندازهABTSمهار رادیکال آزاد  و DPPHمهار رادیکال آزاد  به دو روش اکسیدانی عصاره آبی آنتی

داري منجر به افزایش گیري و مشخص گردید که در هر دو روش افزایش غلظت عصاره به طور معنی

اکسیدانی عصاره برگ حنا، این گیاه  با توجه با خاصیت ضدمیکروبی و آنتی. اکسیدانی شد پتانسیل آنتی

 .  نوان یک ترکیب زیست فعال طبیعی مورد استفاده قرار گیردتواند به عمی

  

 

رانیایی غذا عیصنا و علوم مجله                             
 

www.fsct.modares.ac.ir  مجله تیسا:   

یپژوهش_یعلم مقاله  
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  مقدمه - 1
 درمان بسیاري جهتهاي مختلف بیوتیکدر چند دهه اخیر آنتی

اند، اما استفاده گرفتههاي باکتریایی مورد استفاده قرار از بیماري
تعداد زیادي هاي دارویی در منجر به ایجاد مقاومتها مداوم از آن

 کوتاه مدت،  اثراتیمت باال،همچنین، ق. ها شده استاز باکتري
  مشکالت زیست محیطی وهاها بر ویروسبیوتیکتأثیر آنتیعدم 

 ها را محدود کرده استباشد که استفاده از آناز جمله معایبی می
 با اثرات بیشتر واین مسائل استفاده از عوامل ضدمیکروبی . ]1[

هاي از زمان ].2[تر را افزایش داده است عوارض جانبی کم
ل فعالیت بیولوژیکی قابل توجه ی به دلهاي گیاهیعصارهگذشته 

 باکتري و ضد قارچ شناخته ، ضداکسیدانی آنتیاز جمله خاصیت 
 در برابر مواد افزودنی کنندگان مصرفبا افزایش مقاومت . اند شده

ی در صنایع مختلف افزایش مصنوعی استفاده از محصوالت طبیع
   . ]3 [یافته است

  متعلق به خانوادهinermis Lawsonia نا با نام علمیح
Lythraceae در مناطق که، درختی پر شاخ و برگ بوده 

در در ایران حنا . شودیافت میخاور نزدیک و هند اي، مدیترانه
این گیاه . کندنواحی جنوبی کشور مانند بم و بلوچستان رشد می

باشد و بیشتر به جهت میبه شکل علفی، درختچه و یا درخت 
هاي آن از هر چند سایر قسمت. شودهایش کشت داده میبرگ

هاي آن نیز در طب سنتی ها و گلجمله ریشه، پوست ساقه، دانه
ها به ویژه حنا در برابر باکتري. ]6- 4 [گیردمورد استفاده قرار می

کپک و ها،  انگل مایکوباکتریوم،ا،ههاي گرم مثبت، ویروسباکتري
         به دلیل داشتن خواص داشته و  اثر ضدمیکروبیمخمر
 کننده تعدیلضد سرطان و اکسیدانی، ضد درد، ضد تب، آنتی

هاي پوستی هاي عفونی و بیماريتواند در درمان زخمایمنی می
اثرات ضدمیکروبی عصاره گیاه حنا  .]7 [مورد استفاده قرار گیرد

 بهدانی و همکاران. در مطالعات مختلف بررسی شده است
 فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی و اتانولی حنا را بر روي )1388(

 آئروژینوزا سودوموناس و استافیلوکوکوس اورئوس دو باکتري
در ) 1395(مکاران اي و ههمچنین میره]. 2[بررسی کردند 

ه بررسی فعالیت ضدمیکروبی نانوالیاف پلیمري با افزودنی عصار
 درصد عصاره 1هاي پلیمري حاوي گزارش کردند که محلول حنا

                  در جلوگیري این گیاه در مقایسه با انواع بدون عصاره 

 و روژینوزاسودوموناس آئ، اشرشیا کلیهاي از رشد باکتري
  ]. 7[باشد  مؤثرتر میوکوکوس اورئوساستافیل

میزان فنل، فالونوئید عصاره آبی برگ حنا و  در این پژوهش
اکسیدانی و ضدمیکروبی آن بر تعدادي از همچنین خاصیت آنتی

، موریومسالمونال تیفی، اشرشیا کلیزا مانند هاي بیماريباکتري
  . دید بررسی گرلیستریا اینوکوا  واستافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

  

  مواد و روش - 2
   عصاره از آنتهیه برگ حنا و آوري جمع - 2-1

و خشک کردن کردن  شناسایی وبرگ حنا آوري  پس از جمع
توسط برگ گیاه پس از خشک شدن ها در دماي محیط،  آن

 از روش خیساندن جهت تهیه عصاره آبی .گردیدآسیاب پودر 
  500 به یاهاز پودر گ گرم 100به این ترتیب که . استفاده شد

 ساعت در دماي آزمایشگاه 24لیتر آب اضافه و به مدت میلی
هر چند ساعت هم زده شد و به مدت مخلوط آبی . ري شدنگهدا

 حلول مآوري جمعپس از .  دقیقه با شعله کم حرارت داده شد20
 دقیقه 10 دور در دقیقه به مدت 300، محلول با سرعت رویی

جهت  عصاره از کاغذ واتمن پس از عبور. سانتریفیوژ گردید
در یخچال نگهداري  در ظروف بسته مختلفهاي انجام آزمون

  ].8[شد 
  گیري فنول کل اندازه- 2-2

                 از معرف گیري محتواي فنول کلبه منظور اندازه
 بر اساس روش علیزاده بهبهانی و همکاران سیوکالچو -فولین

لیتر  میکرو20بدین منظور، .  با اندکی تغییر استفاده شد)2020(
 اضافه سیوکالچو تازه - فولینلیتر معرف  میکرو110به عصاره 

اضافه ها به آنسدیم کربنات محلول لیتر کرو می70سپس . گردید
 دقیقه در دماي اتاق، 30پس از نگهداري محلول به مدت . شد

 نانومتر ثبت و مقدار فنول کل بر 765 موج طولجذب نمونه در 
  ]. 9[ اسید در گرم عصاره گزارش گردید گرم گالیکمیلیحسب 

  گیري فالونوئید کل اندازه- 2-3
گرم  میلی 1/0(عصاره  لیتر  لی می 1گیري فالونوئید کل،    ازهدجهت ان 
  )لیتـر گرم در میلـی    میلی 0-5/0(کوئرستین  محلول  یا  ) لیتردر میلی 

. ه گردیـد اضـاف )  درصـد 5 ( محلول سدیم نیتریت لیتر میلی 3/0 به
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/  وزنـی   درصـد  10( کلرید آلومینیوم    لیتر میلی 3/0 بامحلول   سپس
 2افزودن  پس از   . زده شد هم   دقیقه   6و به مدت    مخلوط  ) حجمی

 موج طول در محلول، جذب ) موالر1(سدیم هیدروکسید لیتر میلی
گـرم  بر اساس میلی  کل   فالونوئید   یزانگیري و م   نانومتر اندازه  510

  ]. 10 [گردید گزارش  عصاره برگ حناکوئرستین در گرم
  اکسیدانی آنتیگیري فعالیت  اندازه- 2-4

مهار هاي  عصاره با استفاده از روشاکسیدانی آنتیخاصیت 
 بررسی ABTS مهار رادیکال آزاد  وDPPHرادیکال آزاد 

  .گردید
  DPPHمهار رادیکال آزاد  -2-4-1

ا اسـتفاده از  گیري میزان فعالیت عـصاره بـرگ گیـاه بـ      جهت اندازه 
 95/3لیتـر عـصاره بـا     میلیDPPH  ،5/0مهار رادیکال آزاد    روش  

لیتـر  گـرم در میلـی    میلـی  DPPH) 1/0  متـانولی  لیتر محلـول  میلی
دماي اتاق   دقیقه در    60و به مدت    مخلوط  ) موالرمیلی 250معادل  

به عنـوان  متانول لیتر   میلی 05/0از  . در مکانی تاریک نگهداري شد    
 مـوج  طول  درهانمونهجذب  در پایان،.  استفاده گردید کنترلنمونه  

 فعالیـت مهارکننـدگی رادیکـال   . گیـري شــد انـدازه  نـانومتر  518

DPPH  11 [به دست آمد زیر فرمولبا استفاده از[:  
  

(%) = (1 – Abs sample / Abs control ) ×100 فعالیت مهارکنندگی  
  

   ABTS مهار رادیکال آزاد -2-4-2
 با 1:1با نسبت  در آب، ABTSموالر  میلی7حلول پس از تهیه م

        . موالر پرسولفات سدیم مخلوط شد میلی45/2محلول 
 نگهداري محلول تهیه شده در  باABTS کاتیونیهاي رادیکال

. تولید گردید ساعت 16دماي محیط در مکانی تاریک به مدت 
 ل دراستفاده از متانو با ABTSهاي کاتیونی رادیکال محلول

، سپس. رقیق شد 7/0تا رسیدن به جذب  نانومتر 734 موج طول
محلول رقیق لیتر  میلی9/3با عصاره برگ گیاه حنا لیتر  میلی1/0

 6پس از گذشت . شد مخلوط ABTS هاي کاتیونی رادیکالشده
 خوانده  نانومتر734 موج طول در دقیقه در دماي اتاق جذب نمونه

 با استفاده از ABTSدگی رادیکال فعالیت مهارکننمیزان  .شد
  ]:12 [زیر محاسبه گردیدفرمول 

  درصد جذب رادیکال   = جذب نمونه شاهد–جذب عصاره  ×100  
                 جذب نمونه شاهد 

   بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره- 2-5
عمل استریل کردن  (عصاره ت ضدمیکروبی خاصیدر بررسی 

  روش4از )  میکرونی انجام شد45/0عصاره با فیلتر سرسرنگی 
دیسک دیفیوژن، چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و 

  .استفاده شدکشندگی حداقل غلظت 
   آگاردیسک دیفیوژن -2-5-1

معادل استاندارد ( میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی 100ابتدا 
 تا 08/0 نانومتر جذب معادل 625در طول موج :  مک فارلند5/0

ط کشت مولر هینتون آگار حیهاي حاوي مبه پلیت)  بود13/0
آغشته ) متر میلی6ا قطر ب(هاي استریل سپس دیسک. اضافه شد

لیتر روي گرم در میلی میلی100 و 75، 50، 25هاي شده به غلظت
 درجه 37 ساعت در دماي 24ها به مدت پلیت. ها تثبیت شدپلیت
متر به عنوان ها بر اساس میلیگراد نگهداري شد و قطر هالهسانتی

    .]13[گیري شد مناطق مهارکننده اندازه
  انتشار چاهک در آگار -2-5-2

هاي حاوي متر در پلیت میلی6هایی با قطر پس از ایجاد چاهک
عادل م(هاي میکروبی محیط مولر هینتون آگار، سوسپانسیون

سپس . در سطح محیط کشت داده شد)  مک فارلند5/0استاندارد 
ها به ها ریخته و پلیتهاي عصاره در چاهکاز هر یک از غلظت

پس . گراد نگهداري شد درجه سانتی37 ساعت در دماي 24مدت 
اثر ضدمیکروبی بر اساس قطر هاله گذاري از اتمام زمان گرمخانه

  ].  14[یري شد گاندازه) مترمیلی(عدم رشد 
   حداقل غلظت مهارکنندگی-2-5-3

هاي  میکرولیتر از سوسپانسیون20جهت انجام این آزمون، 
هاي پلیت  به چاهک) مک فارلند5/0معادل استاندارد (میکروبی 

هاي غلظت میکرولیتر از 200سپس . اي اضافه شد خانه96
 ها اضافه گردید و به مدتمختلف عصاره به هر یک از چاهک

پس .گذاري شدگراد گرمخانه درجه سانتی37 ساعت در دماي 24
به )  درصد5(تترازولیوم لیفنمحلول تري میکرولیتر 20از آن، 
. گذاري شد گرمخانهدقیقه 30ها اضافه و مجدداً به مدت چاهک

اولین غلظتی که در آن گذاري، پس از پایان زمان گرمخانه
عنوان ه ب مشاهده نشد) يعدم رشد باکتر(رنگ قرمزي هیچگونه 

  ]. 15 [حداقل غلظت مهارکنندگی گزارش گردید
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   حداقل غلظت کشندگی-2-5-4
هاي فاقد رشد میکروبی  میکرولیتر از چاهک100در این روش، 

 حاوي محیط هايپلیتدر در آزمون حداقل غلظت مهارکنندگی 
به مدت ها پلیتسپس . داده شد کشت مولر هینتون آگارکشت 

. گذاري شد درجه سلسیوس گرمخانه37عت در دماي  سا24
 مشاهده نشد، به عنوان حداقل رشديغلظتی که در آن هیچگونه 

  ].  16 [غلظت کشندگی گزارش گردید
   آنالیز آماري- 2-6

آنـالیز   . در سه تکـرار انجـام شـدند        ي این پژوهش  هاتمام آزمایش 
صـد   در95طرفه و آزمون دانکـن در سـطح اطمینـان     واریانس یک 

)p<0.05 (  هـا  دار بودن اختالف بین میـانگین     جهت بررسی معنی
همچنین تجزیه و تحلیل آماري نتایج بـا        . مورد استفاده قرار گرفت   

  .انجام شد SPSS افزار استفاده از نرم
  

  نتایج و بحث - 3
    میزان فنول و فالونوئید کل عصاره- 3-1

ش با کاههاي مختلف گیاه ترکیبات فنولی موجود در بخش
هاي قلبی داراي اثرات مفید در سالمتی انسان بوده و در بیماري

میزان کل فنول ]. 13[ پایداري غذاهاي چربی نقش دارند بهبود
گرم گالیک اسید میلی 45/59±12/1عصاره آبی برگ حنا برابر با 

     35/40±70/0و میزان فالونوئید آن برابر با در گرم عصاره 
فیلیپ و همکاران  .م عصاره بودگرم کوئرستین در گرمیلی

حنا را به دانه عصاره آبی ونوئید کل مقدار فنول و فال) 2011(
 86/6گرم گالیک اسید در گرم عصاره و  میلی46/51ترتیب 

در . ]17 [ کوئرستین در گرم عصاره گزارش کردندگرم میلی
گرم  میلی45/1مقدار فنول عصاره آبی گیاه حنا  مطالعه دیگري

نوع . ]18 [شده استماده خشک حنا گزارش گرم  میلیتانیک در
نمونه، نوع حالل و دماي به کار گرفته شده براي استخراج در 

هاي اکولوژي همچنین تفاوت. میزان ترکیبات فنولی نقش دارند
 و خاك و عرض اقلیمگیاه از جمله ارتفاع، دما، رطوبت، 

کیبات فنولی رت. باشد مؤثر میترکیباتجغرافیایی در مقدار این 
 گیاهان اکسیدانی آنتیی و در خاصیت ضد میکروبنقش مهمی را 
  ]. 19[باشند دارویی دارا می

   عصاره اکسیدانی آنتی خاصیت - 3-2
در جلوگیري از تغییرات عطر و ها نقش مهمی اکسیدانآنتی

کنند و همچنین قادر با کاهش طعمی و کیفیت مواد غذایی ایفا می
 باشند و دیابت میهایی مانند سرطانماري ناشی از بیخطرات

 عصاره آبی اکسیدانی آنتینتایج حاصل از بررسی خاصیت . ]20[
مهار رادیکال آزاد و  DPPHمهار رادیکال آزاد  حنا به دو روش

ABTS  نشان داده شده است 1 شکلدر . 

 
Fig 1 Antioxidant activity of Lawsonia inermis 

aqueous extract based on DPPH- and ABTS-radical 
scavenging methods.  

 
 افزایش غلظت ،شود در هر دو روشهمانطور که مشاهده می

 اکسیدانی آنتیسبب افزایش خاصیت داري به طور معنی عصاره
 DPPHمهار رادیکال آزاد میزان فعالیت اي که به گونه .شودمی

 درصد و در 40/30لیتر برابر با گرم در میلی میلی25در غلظت 
.  درصد بود10/70لیتر برابر با گرم در میلی میلی100غلظت 

 و 25هاي  در غلظتABTSمهار رادیکال آزاد همچنین میزان 
 15/57 درصد و 62/20به ترتیب لیتر گرم در میلی میلی100

ی مانند ترکیبات فنولی توشیمیاییترکیبات ف. درصد به دست آمد
نقش مهمی در ایجاد خاصیت ود، شکه در گیاهان یافت می

از این رو،  ].20 [کنند و سالمتی بخشی ایجاد میاکسیدانی آنتی
توان به مقادیر اکسیدانی باالي عصاره آبی حنا را میخاصیت آنتی

) 2020( پور و فرح بخش پسندي. ]21 [باالي فنول آن نسبت داد
 هاي آبی برگ حنايعصاره اکسیدانی آنتیدر بررسی خاصیت 

تأثیر غلظت ، ضمن تأکید بر مختلف شده از مناطق آوري جمع
 گزارش اکسیدانی آنتی فعالیتگیاه در میزان  یپاکوتعصاره و 

افزایش غلظت عصاره سبب افزایش خاصیت کردند که 
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همچنین گزارش شده است که ]. 22[شود  میاکسیدانی آنتی
به مهار  قادر توجهی قابلبه طور هاي آبی و متانولی حنا عصاره

  ]. 23[باشد  میABTS و DPPHهاي آزاد رادیکال
   فعالیت ضدمیکروبی عصاره- 3-3

 2به روش دیسک دیفیوژن در شکل نتایج خاصیت ضدمیکروبی 
سالمونال  باکتري 2در شود که مشاهده می. نشان داده شده است

 افزایش غلظت به استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و موریومتیفی
  در.شودهاي عدم رشد میسبب افزایش قطر هالهداري طور معنی

-غلظتبین  لیستریا اینوکواو  اشرشیا کلی باکتري 2حالی که در 

لیتر عصاره گرم در میلی میلی75 و لیترگرم در میلی میلی50 هاي
  با ها، در حالی که این غلظتداري مشاهده نشداختالف معنی

تر عصاره اختالف لیگرم در میلی میلی100 و 25هاي غلظت
با  اشرشیا کلی باکتريبه طوري که . داري نشان دادندمعنی

لیتر گرم در میلی میلی25کمترین قطر هاله عدم رشد در غلظت 
با  استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسترین باکتري و باکتري مقاوم

لیتر گرم در میلی میلی100بیشترین قطر هاله عدم رشد در غلظت 
 . بودي ترین باکترحساس

 
Fig 2 Antimicrobial activity of Lawsonia inermis 
aqueous extract based on disc diffusion method. 

 

غلظت عصاره به طور افزایش ) 3 شکل (در روش چاهک آگار
ها در تمامی باکتريعدم رشد داري سبب افزایش قطر هاله معنی
گرم در  میلی25در غلظت اي که کمترین قطر هاله به گونه.شد

           آن در و بیشترین مقدار  اشرشیا کلیدر باکتري لیتر میلی
استافیلوکوکوس لیتر در باکتري گرم در میلی میلی100غلظت 

 . مشاهده شد اپیدرمیدیس

 
Fig 3 Antimicrobial activity of Lawsonia inermis 
aqueous extract based on well diffusion method. 

  
غلظت کمترین ، نشان داده شده است 1جدول همانطور که در 

 باکتري در) لیترگرم در میلی میلی25/6 (مهارکنندگی
 25 (مهارکنندگیو بیشترین غلظت  اپیدرمیدیس استافیلوکوکوس

سالمونال  و اشرشیا کلیهاي در باکتري) لیترگرم در میلیمیلی
) 1جدول (ی حداقل غلظت کشندگ. مشاهده شد موریومتیفی

 لیستریا اینوکوا و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسهاي براي باکتري
 اشرشیا کلیهاي لیتر و براي باکتريگرم در میلی میلی100برابر با 

 . لیتر بودگرم در میلی میلی200برابر با  موریومسالمونال تیفیو 

Table 1 Minimum inhibitory and bactericidal concentrations of Lawsonia inermis aqueous extract against 
some pathogenic bacterial species. 

Microorganism type Minimum inhibitory 
concentration (mg/ml) 

Minimum bactericidal 
concentration (mg/ml) 

E. coli 25 200 
S. typhimurium 25 200 
S. epidermidis 6.25 100 

L. innocua 12.5 100 
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ترکیبات زیست توان به هاي گیاهی را میاثر ضدمیکروبی عصاره
ادر به اتصال به  قاین ترکیبات.  دادنسبتها آنفعال موجود در 

        هاي فسفولیپیدي غشاي سلولیسطح سلولی و نفوذ به الیه
در سلول منجر به  و انباشته شدن این ترکیبات ازدیاد. باشندمی

ر یکپارچگی سلول و به دنبال آن تأثیر بر متابولیسم و در داختالل 
در مطالعات مختلف اثر ]. 24 [شودمینهایت مرگ سلول 

هاي گوناگون مورد هاي تولیدي با حاللضدمیکروبی عصاره
، )2013(راجا و همکاران به عنوان مثال، . بررسی قرار گرفته است

 گیاه حنا به روش رگتانولی بم اثر ضدمیکروبی عصاره بررسیدر 
مختلف از جمله زیست فعال  ، وجود ترکیباتدیسک دیفیوژن

 فعالیت ضدمیکروبی این عصاره بیان کردندرا عامل ها فالونوئید
هاي در پژوهش دیگري، خاصیت ضد میکروبی عصاره. ]25[

 از تعداديآبی، متانولی و استونی و کلروفورمی برگ گیاه حنا بر 
و کلبسیال ، سالمونال، اشرشیا کلی از جمله زاهاي بیماريباکتري

مورد بررسی قرار گرفت  و گزارش گردید که ال سونی شیگ
هاي ها داراي اثر ضدمیکروبی بر روي تمام باکتريتمامی عصاره

با تأکید بر خاصیت ) 2007(سادابی ]. 26[باشند مورد مطالعه می
متانولی و هاي  آبی برگ حنا در مقایسه با عصارهبیشتر عصاره

ها در جلوگیري کلروفورمی بیان کردند که افزایش غلظت عصاره
باشد می تر مورد مطالعه مؤثرهاي میکروارگانیسمبیشتر از رشد 

هاي گرم مثبت نسبت به انواع   الزم به ذکر است که باکتري].27[
گرم منفی نسبت به عصاره آبی حنا حساسیت باالتري نشان دادند 

شی از تفاوت در دیواره سلولی این که این اختالف نا
هاي  بطوریکه غشاي بیرونی باکتري. باشد ها می میکروارگانیسم

اي است که  ساکاریدي پیچیده گرم منفی شامل ساختارهاي لیپوپلی
سبب کاهش سرعت نفوذ ترکیبات ضدمیکروبی به داخل سلول 

ي هاي گرم مثبت داراي الیه موکوپپتید در حالیکه باکتري. گردد می
باشند که سبب حساسیت بیشتر این  ساده و نفوذپذیري می

   ].8[گردد  ها به مواد ضدمیکروبی می باکتري
  

  گیري نتیجه- 4
 عصاره آبی اکسیدانی آنتیدر این مطالعه خاصیت ضدمیکروبی و 

ضدمیکروبی و هاي مختلف در روش. برگ حنا نشان داده شد
ظت عصاره با افزایش غلکه  مشخص گردید اکسیدانی آنتی

اگرچه اثر . یابد افزایش میاکسیدانی آنتیمیکروبی و  خواص ضد
 استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسهاي ضدمیکروبی عصاره بر باکتري

سالمونال  و اشرشیا کلیهاي بیشتر از باکتري لیستریا اینوکواو 
بود اما با توجه به خاصیت ضدمیکروبی و  موریومتیفی
جهت طبیعی توان از این ترکیب  میعصارهباالي  اکسیدانی آنتی

  . زا استفاده کردهاي بیماريجلوگیري از رشد میکروارگانیسم
  

   تشکر و قدردانی- 5
نویسندگان از معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم 
کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان جهت حمایت مالی طرح 

اشد ب که این مقاله مستخرج از آن می27/991پژوهشی شماره 
  .نمایندتشکر و قدردانی می
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The toxic effects of synthetic antimicrobial and antioxidants compounds have led 
to an increase in the use of natural types, such as plant extracts. In this study, the 
antimicrobial effect of Lawsonia inermis aqueous extract was investigated against 
Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus epidermidis, and 
Listeria innocua, by disc diffusion agar, well diffusion agar, minimum inhibitory 
concentration, and minimum bactericidal concentration methods. The higher 
concentrations of the extract showed higher antimicrobial effects against S. 
epidermidis and L. innocua compared to E. coli and S. typhimurium. Moreover, the 
total phenolic and flavonoids contents of the extract were 59.45±1.12 mg gallic 
acid per gram of extract and 40.35±0.70 mg quercetin per gram of extract, 
respectively. The antioxidant properties of aqueous extract were measured based 
on the DPPH and ABTS free radical scavenging activities. It was found that the 
antioxidant activity increased significantly as a function of L. inermis aqueous 
extract concentration. The antimicrobial and antioxidant properties of L. inermis 
leaf aqueous extract could make it a natural bioactive compound to be used. 
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