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چکیده
مقدمه :ترکیبات پلی فنولی گیاهان که جز متابولیتهای ثانویه هستند ،دارای خواص درمانی بسزایی هستند .عصارههای گیاهی و ترکیبات
فیتوشیمیایی با خواص ضدمیکروبی شناخته شده اهمیت زیادی در درمان عفونتهای میکروبی مختلف دارند .هدف از این تحقیق،
استفاده از ضایعات پوست پسته در استخراج ترکیبات با خواص ضدباکتریایی میباشد.
مواد و روشها :در این پژوهش از گونه  Pistacia veraبا نام علمی ) (P. vera cv. Kallehghuchiاستفاده شد که از شهرستان
سیرجان تهیه گردید و پوست حاصل از پسته با چهار حالل (استن  ،%70اتانل  ،%50متانل  %50و آب) عصارهگیری و به روش خیساندن
انجام شد .برای بررسی خاصیت ضدمیکروبی عصارهها از روش انتشار دیسکی و تعیین میزان ( MICحداقل غلظت مهاری) و MBC
(حداقل غلظت کشندگی) بر روی میکروارگانیسم استافیلوکوکوس اورئوس استفاده شد.
یافتهها :بر اساس نتایج ،در حالل استن بیشترین خاصیت آنتی باکتریال وجود داشت؛ بهطوریکه میزان  MICو  MBCبهترتیب
𝐥𝐦 88/55 𝛍𝐠/و  354/16بهدست آمد و عصاره اتانولی در غلظت  160میکروگرم /میلی لیتر ،بیشترین قطر مهارکنندگی را داشت.
نتیجه گیری :ترکیبات فعال زیستی مانند فنل و فالونوئیدها در پوست پسته که دارای خاصیت ضد میکروبی هستند ،میتوانند در صنایع
مختلف مانند صنایع غذایی و دارویی کاربردهای فراوانی داشته باشند .بنابراین میتوان این ترکیبات مهم را از زائداتی مانند پوسته پسته
که سالیانه میزان زیادی از آن در کشور تولید میشود ،به دست آورد و به اقتصاد جامعه کمک کرد.
کلمات کلیدی :استافیلوکوکوس اورئوس ،پوست پسته ، ،خاصیت ضد باکتریایی ،عصاره گیری

* نویسنده مسئول :پریچهر حناچی گروه بیوتکنولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران تلفن 02188044040ایمیلp.hanachi@alzahra.ac.ir :

پریچهر حناچی و شیما ازاده دل

مقدمه
گیاهان بهعنوان منبع ارزشمند برای تهیه داروهای
طبیعی جهت درمان بیماریها در نظر گرفته شده اند.

توکروفرول ها وکاروتنوئیدها اثرات مفیدی را برجا میگذارند
(.)4

امروزه استفاده از محصوالت گیاهی با اهداف دارویی به-

پسته با نام علمی  Pistacia veraاز گیاهان تیره

تدریج افزایش یافته است .حدود  % 80مردم در کشورهای

آناکاردیاسه یا تیره پسته میباشد که بومی آسیا است .مغز

توسعهیافته از داروهای سنتی یا مشتق شده از گیاهان

پسته بهطور عمده در ایران و بعضی از کشورهای دیگر تولید

دارویی استفاده میکنند .عصارههای گیاهی و ترکیبات

می شود .پسته درختی دوپایه است و تمام ارقام آن دیپلوئید

فیتوشیمیایی با خواص ضدمیکروبی شناخته شده اهمیت

هستند .پسته دارای گونههای Pistacia ،Pistacia vera

زیادی در درمان عفونتهای میکروبی مختلف دارند .در

khinjuk

،Pistacia

Pistacia

atlantica

،Pistacia

Pistacia

،mutica

دهه گذشته مطالعات زیادی در کشورهای مختلف انجام

،terebinthus

شده که بهرهبرداری از تعداد زیادی از گیاهان دارویی را به

 integrimaاست ( .)5جمعیت زیادی از ژرم پالسمهای

اثبات رسانده است ( .)1گیاهان ممکن است گسترهای از

وحشی ارقام مختلف  Pistacia vera Lدر درجه اول در

ترکیبات فنلی از مولکولهای ساده مانند اسیدهای فنلی تا

مرکز آسیا از ترکیه به افغانستان وجود دارد .تفاوت قابل

مولکولهای پلیمریزه شده مانند تانن داشته باشند .توجه

مالحظهای در اندازه و ویژگیهای مغز پسته وحشی وجود

زیادی به فنلها و پلیفنلها در بافتهای گیاهی شده است،

دارد ،بهویژه در منطقه باگتیز ترکمنستان و مناطق مجاور

زیرا آنها بر سالمت و بهبود زندگی انسان و حیوانات اثر می

ایران که به عنوان مناطق تنوع پسته درنظر گرفته می شود

گذارد .برای مثال ترکیبات فنلی موجود در پسته

( .)6گونههای مختلف جنس پسته ،عموماً درختان وحشی،

(آنتوسیانین ،فالوان- 3 -اُل ،پروآنتوسیانیدین ،فالونول ،ایزو

خودرو و در مقابل خشکی مقاوم هستند .تنها پسته ایران

فالون ،فالوانون ،استیلبن ها و اسیدهای فنلی) که اثر آنتی-

است که از نظر شکل ،رنگ ،هیئت ظاهری ،اندازه ،ابعاد و

اکسیدانی ،ضدالتهابی و ضدمیکروبی آنها شناخته شده است

همچنین مشخصات مغز آن ،ارقام بسیار متنوعی دارد؛ به-

( .)2بنابراین نیاز به آنتیاکسیدانهای قوی با سمیت کمتر و

طوری که از نظر کیفیت طعم و تنوع شکل ،در دنیا بی-

اثربخشی بیشتر یک ضرورت اجتنابناپذیر است و در سراسر

همتا است (.)7

جهان ،جستجو برای جایگزینی این داروهای سنتزی ادامه

استافیلوکوکوس

اورئوس

باکتری

از

خانواده

دارد .امروزه بسیاری از متخصصین تغذیه برای تأمین آنتی-

 Staphylococcaceaeو از باکتریهای گرم مثبت و به

اکسیدانهای مورد نیاز بدن ،مصرف گیاهان ،میوهجات و

شکل کوکسیهای غیرمتحرک است .معموال بهصورت

سبزیجات را توصیه می کنند؛ زیرا معموالً مصرف آنتی-

خوشهای و در دستههای نامنظم وجود دارد .رشد آنها در

اکسیدانهای گیاهی عوارض جانبی کمتر و درمان بهتری را

شرایط بیهوازی بهتر انجام میگیرد .تقریبا  % 30از افراد

ایجاد مینمایند (  .) 3میوهها و سبزیجات بخش کوچکی از

سالم ،این باکتری را بر روی پوست خود حمل میکنند و

کالری دریافتی ما هستند ،اما بهدلیل وجود فاکتورهای

شایعترین عامل عفونت چرکی موضعی در انسان میباشد.

موثری مثل ویتامینها ،پروویتامینها ،آسکوربیک اسید،

عامل بیماری ورم ملتحمه ،ذات الریه و سندرم شوک سمی
در انسان است .برای درمان این بیماری ،از آنتیبیوتیکهایی
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مانند

نورفلوکساسین،

افلوکساسین،

کلرامفنیکل،

جنتامایسین و توبرامیسین استفاده میشود (.)8
هدف از این تحقیق ،استفاده از ضایعات پوست پسته

رویی برای تعیین خاصیت ضدمیکروبی استفاده شد .عصاره-
های حاصل با عبور از فیلتر با قطر  0/2میکرومتر (فیلتر
استاندارد) استریل شدند (.)9

(بیش از  400000تن در سال) در استخراج ترکیبات با
خواص ضدباکتریایی با استفاده از چهار حالل مختلف (استن

سنجش اثرات ضدمیکروبی عصارههای گیاهی

 ،% 70اتانل  ،% 50متانل  % 50و آب) و در نهایت ارزیابی

تهیه نمونههای باکتریایی گونه باکتری استافیلوکوکوس

خواص ضدباکتریایی عصارههای تهیهشده از پوست پسته

اورئوس از بانک میکروبی آزمایشگاه میکروبشناسی دانشگاه

علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 25923

الزهرا که دارای  ATCC 25923بود ،تهیه شد .در این

می باشد.

پژوهش برای تعیین اثرات ضدمیکروبی پوست پسته علیه
باکتریها از رقم کلهقوچی در چهار حالل مختلف استفاده

مواد و روش ها

شد .آزمون انتشار دیسکی جهت یافتن میزان اثر ضدمیکروبی

تهیه نمونه گیاهی

انجام شد .همچنین آزمون تعیین حداقل غلظت بازدارندهی

برای این پژوهش ارقام پسته مورد آزمایش P. vera
 ،cv. Kallehghuchiدر سال  1395از شهرستان

رشد ( )MICو حداقل غلظت کشندگی باکتری ()MBC
انجام شد.

سیرجان تهیه شدند و ابتدا پوست پستهها در سایه خشک
و با استفاده از آسیاب خرد گردید.

نمونههای مورد

استفاده برای آزمایشهای مرحله استخراج دارای اندازه
ذرات بین صفر تا  2میلی متر بودند .نمونههای الکشده تا
زمان آزمایش در یخچال ℃ 4نگهداری شد .مواد شیمیایی
مورد استفاده همگی با خلوص باال از شرکتهای مرک و
سیگما تهیه گردید.

آزمون ضدمیکروبی به روش انتشار دیسکی
روش انتشار دیسکی به منظور غربال کردن فعالیت
ضدمیکروبی عصارهها با استفاده از روش بیانشده توسط
چاکرابورتی و میترا با اندکی تغییر انجام شد .به منظور انجام
آزمایش ابتدا باکتریهای موردنظر در محیط کشت نوترینت
براث فعال گردید .سپس از باکتریهای فعالشده
سوسپانسیونی معادل با نیم مک فارلند تهیه شد (در هر 1

تهیه و آمادهسازی عصارههای گیاهی

سیسی معادل نیم مک فارلند  1/5×810سلول باکتری

عصاره خام جهت انجام آزمایش تعیین اثرات

وجود دارد) .پس از تهیه سوسپانسیون  0/1میلیلیتر از آن

ضدباکتریایی با روش خیساندن تهیه گردید .برای انجام

بر روی محیط کشت مولر هینتون آگار بهطور یکنواخت

تعیین حساسیت نسبت به باکتریها از رقم کله قوچی در

پخش گردید .سپس  30میکرولیتر از غلظتهای مختلف

چهار حالل استفاده گردید 100 .میلی گرم از رقم کله

عصارهها بر روی دیسکهای کاغذی سیپروفلوکساسین به-

قوچی با  5میلی لیتر حالل (استن  ،% 70اتانل  ،% 50متانل

عنوان استاندارد مثبت ( 6میلی متری) اضافه شد و در ادامه

 % 50و آب) به مدت  2ساعت در دمای اتاق روی شیکر

دیسکها بر روی محیط کشت قرار داده شد .در پایان پلیتها

خیسانده و عصارهگیری کامل شد .سپس نمونهها برای 10
دقیقه در دور

 3000gسانتریفیوژ و از محلول
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در دمای مناسب برای هر باکتری به مدت  24ساعت گرم-

شد .سپس  100میکرولیتر از عصاره گیاهی به چاهک اول

خانهگذاری شد .پس از اتمام گرمخانهگذاری ،قطر ناحیه

اضافه و سپس  100میکرولیتر از چاهک دوم تا چاهک

بازداریشده بر حسب میلیمتر اندازهگیری شد (.)10

یازدهم پلیت میکروتیتر ریخته شد .در پایان از چاهک
یازدهم  100میکرولیتر برداشته و دور ریخته شد .و سپس

تعیین کمترین غلظت بازدارنده و کشنده ( MICو

 10میکرولیتر سوسپانسیون میکروبی به چاهکهای حاوی

)MBC

رقتهای مختلف عصاره گیاهی اضافه شد .چاهک شماره

روش کار  Microdilution brothدر پلیتهای

یازده حاوی محیط کشت و عصاره بهعنوان کنترل منفی و

میکروتیتر  96خانه انجام شد .بهاینترتیب که ابتدا به همه

چاهک شماره دوازده که حاوی محیط کشت و باکتری

چاهک  12-2به میزان  100میکرولیتر محیط کشت اضافه

است به عنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شد (.)11

جدول  :1تهیه رقتهای مختلف از عصاره پوست پسته کلهقوچی با روش خیساندن.
شماره چاهک
غلظت عصاره
آبی 𝐥𝐦𝛍𝐠/
غلظت عصاره
اتانل 𝐥𝐦𝛍𝐠/
غلظت عصاره
متانل 𝐥𝐦𝛍𝐠/
غلظت عصاره
استن 𝐥𝐦𝛍𝐠/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5666/6

2833/3

1416/6

708/3

354/15

177/01

88/5

44/25

22/13

11/06

5/54

5333/33

2666/6

1333/3

666/66

333/33

166/66

83/33

41/66

20/83

10/41

5/20

6666/66

3333/33

166/66

833/33

416/66

208/33

104/16

52/08

26/04

13/02

6/51

5666/6

2833/3

1416/6

708/3

354/15

177/01

88/5

44/25

22/13

11/06

5/54

نتایج
بهعنوان کنترل مثبت برای تعیین حساسیت هرگونه میکروب

نتایج حاصل از انتشار دیسکی
عصارههای حاصل از پوست پسته به منظور تعیین

مورد آزمایش ،استفاده شد .چهار حالل استن ،% 70اتانل

باکتریهای

 ،% 50متانل  % 50و آب بهعنوان کنترل منفی استفاده شد

استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شد .نتایج انتشار دیسکی

و در هیچ کدام از حاللها ،هاله عدم رشد نشان داده نشد

نشان داد که باکتری استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به

(شکل.)1

خصوصیات

ضدمیکروبی

در

مقابل

عصاره اتانول حساس است .از آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین
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غلظت(میکرو گرم بر دیسک)
Ciprofloxacin

A

E

M

قطر ناحیه بازدارندگی(سانتی
متر)

4
3
2
1
0

W

شکل  :1مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره پوست پسته با حاللهای مختلف علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با روش انتشار دیسکی (قطر هاله به سانتی متر)

نتایج حاصل از تعیین کمترین غلظت بازدارندگی

تربودن میزان  MICو  MBCبهمعنی باالتر بودن اثر آنتی-

( )MICو کمترین غلظت کشندگی باکتریایی ()MBC

باکتریال است .نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که

عصارهها

عصاره استنی و آبی دارای بیشترین و کمترین اثر مهار-
کنندگی بهترتیب با حداقل غلظت بازدارنگی از رشد

با توجه به نتایج حاصل از انتشار دیسکی که در مورد

 88/55 μg/mlو  1416/6و کمترین غلظت کشندگی

باکتری استافیلوکوکوس اورئوس جواب داده بود MIC ،و
 MBCبرای این باکتری انجام شد .با استفاده از روش

 354/16 μg/mlو  2833/3هستند (شکل  .)2شدت اثر

 Microdilution broth Methodمیزان  MICو

گیاه بر میکروارگانیسمها با مشاهده میزان کدورت حاصل از

( MBCبرحسب  )μg/mlهر کدام از عصاره های اتانلی،

آنها تعیین شد .بهطوریکه چاهک فاقد رشد میکروارگانیسم

متانلی ،استنی و آبی در جدول 1خالصه شده است .کوچک-

کامال شفاف (مانند چاهک کنترل منفی) و چاهکهای داری
رشد کم و زیاد بهترتیب دارای کدورت کم و زیاد (مانند
چاهک کنترل مثبت) بودند.

شکل  :2تعیین  MICو  MBCعصارهها به روش رقتسازی
جدول  :2میزان  MICو  MBCعصارههای حاصل از پوست پسته علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس برحسب 𝐥𝐦.𝛍𝐠/
عصاره

)𝐥𝐦.MIC(𝛍𝐠/

)𝐥𝐦.MBC(𝛍𝐠/

1416/6
166/66
416/66
88/55

2833/3
666/66
416/66
354/16

عصاره آبی
عصاره اتانلی
عصاره متانلی
عصاره استنی
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A

E

W

M

غلظت ماده موثره ()μg/ml

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

عصاره با حالل های مختلف
MBC

MIC

شکل  :3اثر عصارههای آبی ،متانلی ،اتانلی و استنی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به روش  MICو MBC

بحث
گیاهان حاوی ترکیبات فعال زیستی از جمله پلیفنلها،

نتایج انتشار دیسکی نشان داد که باکتری

فالونوئیدها ،آلکالوئیدها و پلیساکاریدها با ساختارهای

استافیلوکوکوس اورئوس (گرم مثبت) نسبت به عصاره

متفاوت هستند که ویژگیهای فارماکولوژیکی مانند آنتی-

حساس بود ،بهطورکلی باکتریهای گرم منفی نسبت به

اکسیدانی ،ضدمیکروبی ،ضدالتهابی ،ضدتنش ،کاهش فشار-

گرم مثبتها نسبت به ترکیبات فنلی مقاومتر هستند که

خون ،فعالیتهای ضدسرطانی و آرامبخشی آنها بهخوبی

این تفاوت شاید به دلیل تفاوت در ساختمان دیواره سلولی

شناخته شده است .استخراج این ترکیبات به عوامل متعددی

آنها باشد .باکتریهای گرم منفی دارای غشای بیرونی

بستگی دارد که مهمترین آنها ،روش استخراج و نوع حالل

لیپوپلی ساکاریدی است و انتقال مولکولها از طریق این

میباشد .انتخاب روش استخراج و حالل مناسب ،بستگی به

غشاء سلولی انجام میپذیرد .اثر ضدمیکروبی عصارهها به

قسمتهای مختلف یک گیاه و نیز مواد متشکله آن دارد.

توانایی نفوذ این ترکیبات به غشاء خارجی و رسیدن به مکان

همچنین روش استخراج مناسب میتواند غلظت ترکیبات

فعالیت که تحت تاثیر شکل و اندازهشان است ،بستگی دارد

موثره و همچنین آنتیاکسیدانها را افزایش دهد .در مطالعه

(.)17

آزادهدل و همکاران ( )1359بهترین روش استخراج

خاصیت ضدمیکروبی گیاهان عموما بهدلیل وجود

ترکیبات آنتیاکسیدانی از دو رقم کلهقوچی (P. vera cv.

ترکیبات ساپونین ،فنلی و فالونوئیدی موجود در آنها است.

) Kallehghuchiو اوحدی )(P.vera cv. Ohadi

برخی از این عوامل روی غشاء پالسمایی یا روی مهار آنزیم-

بیشترین خاصیت آنتیاکسیدانی در سنجش عصارهها با

های غشایی میکروارگانیسمها موثر هستند و میتواند

استفاده از روش خیساندن و بهترتیب در حاللهای آب و

خاصیت ضدمیکروبی خود را اعمال نماید .بهطورکلی

اتانول از بین چهار حالل استون ،متانول ،اتانول و آب به-

ساپونینها ترکیبات ضدباکتریایی طبیعی هستند که بهعنوان

دست آمد .بنابرین روش خیساندن از روش استفاده از

بخشی از سیستم دفاعی گیاهان عمل میکند (.)1

امواج فراصوت کارامدتر بوده است .همچنین بیشترین

رجایی و همکاران در سال  2010بر روی خاصیت

میزان تانن محلول و نامحلول در عصارهها با روش

ضدمیکروبی عصارههای متانلی رقمهای مختلف پوست سبز

خیساندن به دست آمد (.)16-12

پسته در مقابل میکروارگانیسمهایی مانند اشریشیاکلی،
سالمونال
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استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس سرئوس ،کاندیدا

میانگین قطر هاله عدم رشد مربوط به عصارهها نشان

آلبیکنس و نوروسپورا اینترمدیا آزمایشی انجام دادند .نتایج

می دهد که اغلب هرچه از غلظت عصاره کاسته می شود از

انتشار دیسکی آنها نشان داد که در مورد تمام رقمهای

قطر هاله عدم رشد نیز کاسته میشود .براساس مطالعۀ

آزمایششده ،باکتریهای گرم مثبت نسبت به باکتریهای

 Cimangaو همکارانش در صورتی که قطر هاله عدم رشد

گرم منفی و همچنین قارچها حساستر هستند .عصاره

برابر یا بیشتر از  15 mmباشد نشاندهنده فعالیت بسیار،

متانلی حاصل از رقم کلهقوچی در مورد هر دو باکتری

قطر هاله عدم رشد بین  15-10 mmنشاندهنده فعالیت

باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین اثر

متوسط و قطر هاله عدم رشد کمتر از  10 mmنشاندهنده

ضدمیکروبی را از خود نشان داد که اختالف معنی داری با

غیرفعال بودن عصاره است ( .)21مقاالت زیادی در مورد

رقمهای دیگر داشت که این نتایج با آزمایش ما که باکتری-

فعالیت ضدمیکروبی ترکیبات فنلی گزارش شده است .با-

های گرم مثبت به عصاره پوست پسته حساستر هستند

وجوداین ،سازوکار این ترکیبات به روشنی مشخص نشده

مطابقت داشت (.)18

است .در غلظتهای پایین ،ترکیبات فنلی بر فعالیت آنزیمها

تحقیقات متعددی روی فعالیت ضدمیکروبی عصاره

بهویژه آنزیمهای مربوط با تولید انرژی هستند اثر میگذارند

گیاهان مختلف انجام شده است .از جمله این تحقیقات می-

و در غلظتهای باالتر ،ترکیبات فنلی باعث غیرطبیعی شدن

توان به تحقیق  Oliveiraو همکاران (  ) 2008روی اثر

پروتئینها میشوند .اثر ترکیبات فنلی بر رشد میکروبها

ضدمیکروبی عصاره آبی پوست گردو اشاره کرد .در این

میتواند در نتیجه قابلیت ترکیبات فنلی در تغییرپذیری

تحقیق اثر ضدمیکروبی عصاره پوست گردو روی باکتریهای

دیواره سلولی و خروج ماکرومولکولها از درون سلول نیز باشد.

گرم منفی ،گرم مثبت ،مخمر و کپک بررسی شد .نتایج نشان

همچنین این ترکیبات میتوانند با پروتئینهای غشاء،

داد که ترکیبات فنلی تنها روی باکتریهای گرم مثبت از

واکنش داده و باعث تغییر شکل این پروتئینها و به تبع آن

جمله باسیلوس سرئوس ،استافیلوکوکوس اورئوس و

تغییر در عملکرد آنها شوند (.)21

باسیلوس سوبتیلیس اثر ضدباکتریایی دارند ( .)8در تحقیق
دیگر توسط  Oliveiraو همکاران (  ) 2008که روی

نتیجه گیری

خاصیت ضدمیکروبی عصاره سه واریته فندق انجام شد،

به منظور بهبود کیفیت استخراج و جداسازی متابولیت-

نتیجه مشابهی به دست آمد ( .)19نتایج این تحقیق نیز

های گیاه  Pistacia vera L.شامل پلیفنولی و سنجش

یافتههای این محققین را تائید میکند و نشان میدهد که

خاصیت ضدمیکروبی آنها از چهار حالل مختلف (استن،% 70

ترکیبات فنلی اثر ضدمیکروبی بیشتری روی باکتریهای

اتانل ،% 50متانل  % 50و آب) با درجه قطبیت متفاوت

گرم مثبت نسبت به باکتریهای گرم منفی و قارچها دارند.

استفاده گردید .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که

نتایج تحقیقی که  Fernándezو همکاران ( )2013بر روی

حاللها با ترکیب شیمیایی و قطبیت متفاوت ،توانایی

خاصیت ضدمیکروبی پوست سبز گردو انجام دادند ،نشان داد

استخراج ترکیبات مختلفی از گیاه را دارند که روی خواص

که عصاره پوست گردو بر روی باکتریهای گرم مثبت

آنها تاثیرگذار است .در روش  MICعصاره استنی دارای

خاصیت ضدمیکروبی داشت اما بر روی باکتریهای گرم

خاصیت قویتری نسبت به دیگر حاللها داشت و در رقت-

منفی هیچ تاثیری نداشت (.)17

های کمتری خاصیت ضدمیکروبی را نشان داد .بهطور
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مالحظات اخالقی
.در این پژوهش تمام اصول اخالقی رعایت شده است

 این پژوهش به روشن شدن برخی از ویژگیهای،خالصه
 در واقع حضور برخی ترکیبات.پوست پسته کمک کرده است
فعال زیستی در پوست پسته که دارای خاصیت ضدمیکروبی

تضاد منافع
نویسندگان اعالم مینمایند که هیچگونه تضاد منافعی
.در پژوهش حاضر وجود ندارد

است نشان داده شد که این ترکیبات میتوانند در صنایع
مختلف مانند صنایع غذایی و دارویی کاربردهای فراوانی
 بنابراین می توان این ترکیبات مهم را از زوائدی.داشته باشند
مانند پوسته پسته که سالیانه میزان زیادی از آن در کشور

تشکر و قدردانی

.تولید میشود بهدست آورد و به اقتصاد جامعه کمک کرد

این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد
-رشته بیوشیمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا می
 بدینوسیله از تمامی اساتید و پژوهشگرانی که در انجام.باشد
. تشکر و قدردانی میگردد،این مطالعه یاری رساندند

حمایت مالی
این پژوهش از سوی دانشگاه الزهرا حمایت مالی شده
.است
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Abstract
Introduction: Secondary metabolites of plants such as polyphenolic compounds have numerous
therapeutic properties. Herbal medicines contain phytochemical compounds with antimicrobial
properties have a great importance in the treatment of various microbial infections. The aim of this
study was the usage of Pistacia vera L skin (more than 400,000 tons per year) in extracting compounds
with antibacterial properties.
Material and methods: P. vera cv. Kallehghuchi was obtained from Sirjan city in Iran and pistachio
skin was extracted with four solvents (70% acetone, 50% ethanol, 50% methanol and water), then, the
antimicrobial properties of the extracts were investigated on Staphylococcus aureus. For this purpose,
the disc diffusion method was used.
Results: MIC (minimum inhibitory concentration) and MBC (minimum bactericidal concentration)
values were measured to determine the minimum bactericidal concentration and minimum inhibitory
concentration of the extracts .Acetone solvent had the highest antibacterial properties, with MIC and
MBC values of 88.55 μg / ml and 354.16, respectively.
Conclusion: In fact, the presence of some bioactive compounds such as phenols and flavonoids in
Pistacia vera L skin, with antimicrobial properties can have many applications in various industries
such as food and pharmaceutical industries.Therefore, these important compounds can be obtained
from wastes such as Pistacia vera L skin, which are produced in large quantities annually in the country,
and can contribute to the economy of society.
Keywords: Staphylococcus aureus, pistachio skin, antimicrobial properties, extraction.
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