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 با دارویی گیاهان به بیشتر توجه سبب ها میکروارگانیزم دارویی  مقاومت

 دارویی گیاهان رویه بی برداشت اما است. شده کمتر جانبی عوارض

 شرایط در ضدمیکروبی هاي متابولیت تولید ترشگس فکر به را محققان

 هاي رقت مهارکنندگی اثر تحقیق این در بنابراین است. انداخته اي شیشه درون

 هاي سلول کالوس، از حاصل اتري و متانولی ،اتانولی ،آبی هاي عصاره مختلف

 هاي میکروارگانیزم روي بر سیاه زیره بذر و سوسپانسیون کشت

Staphylococcus aureus، Bacillus subtilis،Pseudomonas 

aeroginosa ، Escherichia coli، Klebsiella pneumoniae ، 

Aspergillus parasiticus و Candida albicans نتایج شد. بررسی 

 دارند ربرخو باالیی بازدارندگی خاصیت از مختلف هاي عصاره که داد نشان

 اما .است دار معنی ها کروارگانیزممی رشد مهار بر ها عصاره  رقت مقدار اثر و

 اختالف عصاره) نوع و  رقت( فاکتور دو این متقابل اثر و عصاره نوع در

 خاطر به ها عصاره میکروبی ضد اثر بودن متفاوت نشد. مشاهده داري معنی

 افزایش با باشد. می آنها در موجود موثره مواد حاللیت قدرت در تفاوت

 رقیق عصاره طوریکه به  یافت افزایش ها آن دگیبازدارن اثر ها، عصاره غلظت

 بازدارندگی اثر همچنین داد. نشان را بازدارندگی اثر بیشترین نشده

 بذري هاي عصاره از بیشتر سیاه زیره کالوس و سلول از حاصل هاي عصاره

 که داد نشان نیز TLC با ها عصاره ترکیبات بررسی نتایج است.

 در فراوان مقدار به و است برخودار بیضدمیکرو خاصیت از اسکوپولتین

 بنابراین دارد. وجود سیاه زیره سوسپانسیون کشت هاي سلول و کالوس

 را سیاه زیره  سلول و کالوس از حاصل هاي عصاره ضدمیکروبی اثرات

 زیاد مقدار به ها، آن آلدهید کومین مقدار بودن کم رغم علی توان، می

 سلول کشت هاي سیستم از استفاده نهایت در داد. ارتباط اسکوپولتین

 جمله از ضدمیکروبی، خاصیت با هایی متابولیت تولید براي گیاهی

 جایگزینی تواند می و شده محسوب مناسب فناوري یک اسکوپولتین،

  باشد. متداول شیمیایی داروهاي براي مناسب
  

 ی،ضدمیکروب اثر اسکوپولتین، ،Bunium persicum کلیدي: هاي واژه

  .سلولی سوسپانسیون شتک ،کالوس
 
 

 

 

Incidence of resistance against antimicrobial drugs has 
led to the use of medicinal plants for treatment of 
infections. However, excessive harvesting of medicinal 
plants has led researchers to investigate the production 
of antibacterial compounds under in-vitro conditions. 
In this study, the inhibitory effects of different dilutions 
of aqueous, ethanol, methanol and ether extracts from 
callus, cell suspension cultures and seed of black zira 
were tested on microorganisms Staphylococcus aureus, 
Bacillus subtilis, Pseudomonas aeroginosa, 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Aspergillus 
parasiticus and Candida albicans. The results showed 
that although different extracts showed strong 
antibacterial activity, there is significant difference 
between various dilutions of extracts. The difference in 
antibacterial effect of extracts is related to different 
solubility power of solvents for volatile compounds 
extraction. Also increasing the concentration of the 
extracts, increased their inhibitory effect as evidenced 
by the fact that the greatest inhibitory effect was seen 
when no dilution of the extract was carried out. Also 
antimicrobial effects of callus and cell extracts of black 
zira against microorganisms were higher than seed 
extracts. Investigation of extract components by TLC 
showed that the Scopoletin has antimicrobial activity 
and there is the high amount of it in the cells 
suspension culture and callus of black zira. Therefore it 
could be concluded that antimicrobial property of cells 
and callus extracts, despite low concentration of 
Cuminaldehyde, could be due to the high amount of 
Scopoletin. Thus the application of cell culture 
strategies for production of antibacterial compounds, as 
Scopoletin, is a favorable technology and such 
compounds could be suitable replacements for the usual 
chemical drugs. 

 
Keywords: Bunium persicum, Antimicrobial effect, 
Callus, Cell suspension culture, Scopoletin. 

  مقدمه

  

 زیره سوسپانسیون کشت هاي سلول و کالوس از آمده بدست هاي عصاره ضدمیکروبی فعالیت بررسی

 فعالیت این بر عصاره رقت و حالل نوع تاثیر و آن بذر با مقایسه در سیاه

  

  3نیا زیارت مهدي سید ،*2باقري عبدالرضا ،1نیاخسروي سارا
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  ، دانشگاه فردوسی مشهدغذایی صنایع و علوم پژوهشکده غذایی مواد بیوتکنولوژي گروه استادیار .3
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 با مقابله درمانی، هاي چالش مهمترین از یکی

 آنها يباال گسترش و شیوع دلیل به عفونی هاي بیماري

 و میالدي 40 دهه در سیلین پنی شناسایی از پس است.

 هاي بیوتیک آنتی روزه هر آن، از استفاده گسترش

 امر این نتیجه شد. ارائه ها عفونت درمان براي جدیدي

 و طبیعی هاي بیوتیک آنتی بالینی استفاده گسترش

 از رویهبی استفاده اما بود. ها عفونت درمان در سنتتیک

 هاي مقاومت افزایش به منجر ضدمیکروبی وهايدار این

 موضوع همین است. شده ها باکتري اکثر در دارویی

 عنوان به گیاهان از رشد به رو استفاده دالیل از یکی

 نسبت قیمت، ارزان و دسترس در خطر، کم طبیعی مواد

 هاي عفونت درمان در سنتتیک، هاي بیوتیک آنتی به

  ).Weinstine, 2001( است بوده میکروبی

 .Bunium persicum (Boiss.) B سیاه زیره

Fedtsch. که است مهم دارویی گیاهان از یکی 

 حاوي و باشد می اسانس %7 تا 4 داراي آن بذرهاي

-گاما آلدئید،   کومین نظیر ارزشمندي هاي ترکیب

 و میرسن پینن،-آلفا پینن، -بتا سیمن،-پارا ترپینن،

 دهنده  طعم عنوان هب سیاه زیره اسانس است. لیمونن

 آن دارویی خواص از و دارد کاربرد غذایی صنایع در

 قند دهنده کاهش شیر، ترشح افزایش به توان می

 معده هاي اسپاسم رفع کننده، هضم اشتهاآوري، خون،

 اشاره آسم ضد و تشنج ضد سرطانی، ضد اثرات و

  ).Moghtader et al., 2009( کرد

 ضدمیکروبی اتاثر مورد در بسیاري هايگزارش

 دارد. وجود مختلف دارویی گیاهان از حاصل هاي عصاره

 ،ساپونینی هاي ترکیب داراي ها عصاره این عموماً

 پروتئین و چرب اسیدهاي ،فنلی ،ترپنوئیدي ،آلکالوئیدي

 اثر مثال عنوان به .)Hassanlo et al., 2008( هستند

 روي بر دیگر گیاه 51 و سیاه زیره عصاره مهارکنندگی

 Fusarium oxysporum، Alternaria هاي  قارچ

mali،Botrytis cinerea و Verticillium dahlia 

 بیشترین که داد نشان نتایج و گرفت قرار مطالعه مورد

 است سیاه زیره از حاصل  عصاره به مربوط اثر

)Sekine et al., 2007.( اي مطالعه در همچنین 

 آمده بدست یالکل و آبی عصاره یضدمیکروب اثر دیگر

 Staphylococcus روي بر زنجبیل و پیاز گیاهان از

aureus، Pseudomonas aeroginosa، 

Escherichia coli و Candida albicans نشان 

 مهارکنندگی اثر داراي زنجبیل الکلی عصاره که داد

 به نسبت انتخابی هاي باکتري رشد روي بر بیشتري

  ).Momeni and Zamanzad, 2010( باشد می پیاز

 برخی دهند، می نشان فوق مطالعات که گونه همان

 و دارند باالیی یضدمیکروب خواص دارویی گیاهان از

 اما نمود. استفاده ها عفونت درمان در آنها از توان می

 طبیعی هاي رویشگاه از دارویی گیاهان رویه بی برداشت

 است شده سبب آنها دارویی ترکیبات استحصال جهت

 قرار انقراض معرض در ارزشمند گیاهان این از برخی که

 از آمده بدست دارویی محصوالت دلیل همین به و گیرند

 Hassanlo et( هستند گران خیلی اغلب گیاهان این

al., 2008.(   

 يها فرآورده تولید اخیر هاي سال در علت همین به

 دارویی هانگیا هاي سلول کشت طریق از یضدمیکروب

 گیاهان از آنها استحصال جاي به ویترو این شرایط در

 در مهم رویکرد یک صورت به طبیعی، هاي رویشگاه

 ,.Mewis et al( است درآمده سلولی کشت تحقیقات

 سلولی، کشت شرایط در موارد بعضی در حتی .)2011

 کشت هاي سلول توسط شده تولید هاي متابولیت میزان

 این گاهی و است کامل گیاه از بیشتر خیلی بافتی

 اولیه گیاه در که کنند می تولید هایی متابولیت ها سلول

   .)Mewis et al., 2011( شود نمی یافت

 خواص روي بر نیز متعددي تحقیقات همچنین

 هاي عصاره باکتریایی ضد و ویروسی ضد ،قارچی ضد

 شرایط در شده کشت گیاهی هاي سلول از حاصل

 تاثرا مثال عنوان به است. گرفته صورت ویترو این

 هاي سلول و کالوس از حاصل عصاره باکتریایی ضد

 و بررسی Ricinus communis سوسپانسیون کشت

 ).Rahman & Bari, 2013( است شده اثبات

 Simoes-Gurgel et توسط که اي مطالعه همچنین

al. (2012) عصاره بازدارنگی اثرات ،شد انجام 
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 سوسپانسیون کشت هاي سلول و کالوس متانولی

Cleome rosea کرد. اثبات باکتري 19 روي بر را   

 وجود بسیاري زاي بیماري هاي قارچ و ها باکتري

  ،S. aureus، Bacillus subtilis ولی دارند

P. aeroginosa، E. coli، Klebsiella 

pneumoniae، Aspergillus parasiticus و  

C. albicans هاي میکروارگانیزم ترین مهم از 

 .Cمثال عنوان به باشند. می انسان زاي بیماري

albicans  جمله از بسیاري هاي عفونت ایجاد عامل 

 اسهال ایجاد سبب B. subtilis و باشد می دهان برفک

 Moosavian( گردد  می اي روده-معدي اختالالت یا و

et al., 2010.( براي مطالعات اکثر علت همین به 

 روي بر مختلف هاي عصاره یضدمیکروب اثرات بررسی

 ;Grover et al., 2011( است شده انجام هاآن

Bendahou et al., 2008.(  

 سیاه زیره فراوان دارویی مصارف به توجه با بنابراین

 تحقیقات در که آن یضدمیکروب اثرات خصوص به و

 ,.Moghtader et al( است شده اشاره آن به بسیاري

2009; Sekine et al., 2007( اهمیت به توجه با و 

 تحقیق این در دارویی، ترکیبات تولید در یسلول کشت

 ،اتانولی ،آبی هاي عصاره یضدمیکروب اثر بار اولین براي

 کشت هاي سلول و کالوس از حاصل اتري و متانولی

 هاي میکروارگانیزم روي بر سیاه زیره سوسپانسیون

 Staphylococcus aureus، Bacillus زاي بیماري

subtilis، Pseudomonas aeroginosa، 

Escherichia coli، Klebsiella pneumoniae، 

Aspergillus parasiticus و Candida albicans 

  شد. بررسی

  

  ها روش و مواد

   مصرفی مواد تهیه

  هورمون ، کشت هاي محیط ،شیمیایی هاي حالل کلیه

NAA صفحات و TLC شرکت از Merck تهیه 

 استریل هاي دیسک و بیوتیک آنتی هاي دیسک شد.

 شرکت از BA  هورمون و طب پادتن شرکت از زنی

Sigma شد. خریداري  

  
   سلولی سوسپانسیون کشت استقرار

 اي شده زراعی  توده ،پژوهش این در شده استفاده بذر

 کشاورزي دانشکده تحقیقاتی مزرعه از که است

 شد. تهیه 1391 ماه خرداد در مشهد فردوسی دانشگاه

 زیره زده  جوانه رهايبذ قطعات ،کالوس يالقا منظور به

 NAA حاوي جامد MS کشت محیط در سیاه

)mg/L 2( و BA )mg/L 5/0( براي .شدند کشت 

 حدود در نیز سلولی سوسپانسیون کشت استقرار

 رشد با و شفاف هاي کالوس از گرم میلی 200- 300

 همان داراي مایع MS کشت طیمح به مناسب

 رعتس با يشیکر روي بر و منتقل هورمونی ترکیب

 شرایط در ها نمونه شدند. نگهداري دقیقه در دور 120 

 گرفتند قرار گراد سانتی 125  دماي و دائم تاریکی

)Khosravinia et al., 2012a(.   

  
  ها سلول و کالوس ،بذر از گیري عصاره

 و سلول بذر، از گرم 100 ابتدا گیري، عصاره منظور به

 150 با مجزا طور به شده پودر سیاه زیره کالوس یا

 پترولیوم و متانول ،آب اتانول، هاي حالل از لیتر میلی

 یخچال، در نگهداري ساعت 72 از پس و مخلوط اتر

 هاي عصاره ).Grover et al., 2011( شدند  صاف

 و شدند خشک کامالً روتاري دستگاه با شده، صاف

 از لیتر میلی 1 0 ها، عصاره خشک وزن تعیین از پس

 طور به اتر پترولیوم و متانول ،آب اتانول، هاي حالل

 شد. مخلوط کامال و افزوده ها آن از یک هر به مجزا

 با آمده بدست  عصاره لیتر میلی 10 از یک هر سپس

 در و شدند رقیق %80 و 60 ،40 ،20 هاي نسبت

 میکرومتر 22/0 فیلتر از عبور با ها نمونه کلیه نهایت

   شدند. استریل

 
  ها نمونه یضدمیکروب اثر بررسی

 )S. aureus )1764 PTCC مثبت گرم هاي باکتري

 منفی گرم باکتري ،)B. subtilis )1023 PTCC و
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E. coli  )1330 PTCC(، قارچ A. parasiticus 

)5286 PTCC( مخمر و C. albicans )5027 

PTCC( هاي باکتري و ها قارچ کلکسیون مرکز از 

 تهیه ایران صنعتی و علمی هاي پژوهش سازمان

 .K و P. aeroginosa منفی گرم هاي باکتري شدند.

pneumoniae رضا امام بیمارستان آزمایشگاه از نیز 

 داده کشت هاي باکتري از آمدند. بدست مشهد (ع)

 کشت محیط روي بر ساعت 24 مدت به شده

Mueller Hinton Broth  گراد سانتی 37 دماي در، 

 استاندارد معادل دورتک با سوسپانسیونی

McFarland 5/0 )cfu/mL 108( تهیه ها باکتري از 

 بر یکنواخت طور به آن از میکرولیتر 1000 سپس و

 پخش Mueller Hinton Agar کشت محیط روي

  ).Moghtader et al., 2009( شد

A. parasiticus روي بر روز 7 مدت به نیز 

 28 دماي و Potato Dextrose Agar کشت محیط

 سوسپانسیونی مقطر آب با سپس و کشت گراد سانتی

 از استفاده با آنها غلظت شد. تهیه قارچ اسپورهاي از

 اسپورهاي از cfu/mL 106 تعداد در هموسایتومتر

 محیط روي بر آن از میکرولیتر 1/0 و تنظیم قارچ

 شد پخش Potato Dextrose Agar کشت

)Bendahou et al., 2008.( اثر گیري اندازه براي 

 روز 1 مدت به C. albicans ،ها نمونه مخمري ضد

 و Sabouraud Dextrose Broth کشت محیط در

 سپس شد. داده کشت گراد سانتی 30 دماي

 McFarland استاندارد معادل کدورت با سوسپانسیونی

5/0 )cfu/mL 108( 1000 و تهیه مخمر هاي کلنی از 

 Sabouraud  کشت محیط روي بر آن از میکرولیتر

Dextrose Agarشد پخش )Yoga-Latha et al., 

 ضد و باکتریایی ضد فعالیت مقایسه براي ).2011

 جنتامایسین هاي بیوتیک آنتی از ها نمونه قارچی

)μg/disk10(، تتراسایکلین )μg/disk 30(، 

 ,.μg/disk 15( )Menghani et al( اریترومایسین

 و )μg/disk 30( نیستاتین ،)2011

Amphotericin B )g/mLμ 10( )Hajlaoui et 

al., 2010( ها حالل از و مثبت شاهدهاي عنوان به 

 نیز دیسک روش شد. استفاده منفی شاهد بعنوان

 و شد استفاده ها نمونه ضدمیکروبی اثر بررسی براي

 استریل هاي دیسک روي بر آنها از میکرولیتر 50

   شد. ریخته

  

 از تفادهاس با مختلف هاي عصاره ترکیبات بررسی

TLC  
 هاي ورقه روي بر حاصل هاي عصاره از هایی نمونه

TLC دو از مواد جداسازي منظور به و شد داده قرار 

 1 به 9 نسبت با متانول و کلرومتان دي حالل

 نهایت، رد و شد استفاده متحرك فاز عنوان به

 نانومتر 365 موج طول در مختلف باندهاي مشاهده

 رد ولتینپاسکو هدمشاه زا پس .گردید انجام

 کروماتوگرافی ستون زا آن يزاسادج براي ،ها عصاره

 TLC هاي ورقه همچنین و )ژل سیلیکا حاوي(

  ).Khosravinia et al., 2012b( شد استفاده

  

  آماري تجزیه

 اتانولی، آبی، عصاره 4 بازدارندگی اثر مطالعه این در

 کشت هاي سلول بذر، از حاصل اتري و متانولی

 متفاوت رقت 5 در سیاه زیره کالوس و نسوسپانسیو

 بررسی تکرار سه با زا بیماري  میکروارگانیزم 7 روي بر

 آزمایش با هاله قطر میانگین صورت به نتایج شد.

 به رقت میزان و عصاره نوع فاکتور (دو فاکتوریل

 با تصادفی کامالً طرح پایه بر سطح) 5 و 4 با ترتیب

 نوع (فاکتورهاي شد تجزیه SAS آماري افزار نرم

 در جداگانه و مستقل گیاهی مواد نوع و میکروارگانیزم

 از استفاده با نیز ها میانگین مقایسه شد). گرفته نظر

 %5 احتمال سطح در دانکن اي دامنه چند آزمون

  .گرفت انجام

  

  بحث و نتایج 

 مختلف هاي رقت یضدمیکروب خاصیت تحقیق این در

 بذر، از حاصل اتري و لیمتانو اتانولی، آبی، هاي عصاره
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 بر سیاه زیره کالوس و سوسپانسیون کشت هاي سلول

  ،S. aureus زاي بیماري هاي قارچ و ها باکتري روي

B. subtilis، P. aeroginosa، E. coli،  

K. pneumoniae A. parasiticus و C. albicans 

 قرار آزمایش مورد Disk diffusion روش از استفاده با

 ها نمونه توجه قابل بازدارندگی اثر بیانگر ،نتایج ت.گرف

 عدم هاله صورت به که بود ها میکروارگانیزم رشد بر

 که هاله قطر ،تئوري نظر از .شد نمایان رشد

 عکس باشد، می ها میکروب رشد عدم دهنده نشان

 که است گیاه در موجود ثرهوم ماده غلظت از العملی 

 مشخص، ندارداستا با آن مقایسه و گیري اندازه با

 شود می تعیین آزمایش مورد ماده میکروبی ضد قدرت

)Neef et al., 1995.( و نوع واریانس تجزیه نتایج 

 کشت هاي سلول بذر، از حاصل هاي عصاره  رقت

 اثر که داد نشان سیاه زیره کالوس و سوسپانسیون

 و ها باکتري رشد بر ها عصاره رقت مقدار بازدارندگی

 را داري معنی بسیار اختالف مایشآز مورد هاي قارچ

  اثر و عصاره نوع کهحالی در )،>01/0p( داد نشان

  

 ها میکروارگانیزم رشد مهار بر فاکتور دو این متقابل

 دو که است این معنی به نتایج این نبود. دار معنی

 یکدیگر از مستقل صورت به عصاره  رقت و نوع فاکتور

 جدول همچنین .)3 و 2 ، 1 هايجدول( اند کرده عمل

 بذر، از حاصل هاي عصاره نوع اثر میانگین مقایسه 4

 بر سیاه زیره کالوس و سوسپانسیون کشت هاي سلول

 نشان را انتخابی هاي میکروارگانیزم رشد مهار

 بازدارندگی اثر چه اگر که داد نشان نتایج دهد. می

 متانولی ، اتانولی هاي عصاره از بیشتر غالباً آبی عصاره

 در را داري معنی اختالف  عصاره نوع ولی بود، ريات و

 اثر بودن متفاوت ).<05/0p( نداد نشان %5 سطح

 قدرت در تفاوت خاطرب ها عصاره یضدمیکروب

 ,Amiri( باشد می آنها در موجود موثره مواد حاللیت

 اثر ،Grover et al. (2011) گزارش در ).2007

 Azadirachta indica متانولی عصاره مهارکنندگی

 همچنین بود. اتري و اتانولی ،آبی هاي عصاره از بیشتر

Amiri (2007) عصاره بازدارندگی اثر که داد نشان 

 باکتري تعدادي روي بر Allium jesdianum اتانولی

   است. آبی عصاره از بیشتر زا بیماري

  هاي مختلف بر بازدارنگی رشد میکروارگانیزمعصاره حاصل از بذر زیره سیاه   نتایج تجزیه واریانس اثر نوع و رقت -1جدول 
  منبع 

  تغییرات

  درجه

  آزادي

 میانگین مربعات

E.coli  P.aeroginosa  K. pneumonia  B. subtilis  S. aureus  C. albicans  A. parasiticus  

  A(  3  0.19 ns 0.08 ns  0.13 ns  0.19 ns  0.14 ns  0.04 ns  0.18 nsعصاره (

  **B(  4  1.39**  1.65**  1.64**  1.81**  2.92**  2.25**  3.18رقت (

A×B  12  0.03ns  0.01ns  0.03ns  0.02ns  0.02ns  0.03ns  0.03ns  

 0.03 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02  40 خطاي آزمایش
  داري عدم معنی  α ،ns=0.01دار در سطح  داراي تفاوت معنی **

  
هاي کشت سوسپانسیون زیره سیاه بر بازدارنگی رشد  صل از سلولنتایج تجزیه واریانس اثر نوع و رقت عصاره حا -2جدول 

  هاي مختلف میکروارگانیزم

  میانگین مربعات  درجه آزادي  منبع تغییرات
E.coli  P.aeroginosa  K. pneumonia  B. subtilis  S. aureus  C. albicans  A. parasiticus  

  A(  3 0.04 ns  0.04 ns  0.01 ns  0.16 ns  0.55 ns  0.10 ns  0.10 nsعصاره (

  **B(  4  1.53**  2.30**  1.66**  2.58**  7.35**  3.54**  3.91رقت (

A×B  12  0.02ns  0.02ns  0.02ns  0.05ns  0.06ns  0.04ns  0.66ns  

  0.04  0.04  0.05  0.04 0.02 0.04 0.02  40 خطاي آزمایش

  داري عدم معنی  α ،ns=0.01دار در سطح  داراي تفاوت معنی **
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  هاي مختلف ج تجزیه واریانس اثر نوع و رقت عصاره کالوس زیره سیاه بر بازدارنگی رشد میکروارگانیزمنتای -3جدول 
  منبع 

  تغییرات

  درجه

  آزادي

  میانگین مربعات

E.coli  P.aeroginosa  K. pneumonia  B. subtilis  S. aureus  C. albicans  A. parasiticus  

  A(  3 0.01 ns  0.04 ns  0.01 ns  0.04 ns  0.37 ns  0.01 ns  0.04 nsعصاره (

  **B(  4 1.21**  2.10**  1.52**  2.55**  6.56**  3.55**  3.28رقت (

A×B  12  0.02ns  0.01ns  0.01ns  0.02ns  0.05ns  0.03ns  0.03ns  

 0.05 0.03 0.05 0.02 0.03 0.03 0.02  40 خطاي آزمایش

  .داري عدم معنی  α ،ns=0.01دار در سطح  داراي تفاوت معنی **

  

هاي کشت سوسپانسیون و کالوس زیره سیاه بر بازدارندگی  حاصل از بذر، سلول  مقایسه میانگین اثر نوع عصاره -4جدول 

 هاي مختلف رشد میکروارگانیزم
  بذر زیره سیاه

  E.coli  P.aeroginosa  K. pneumonia  B. subtilis  S. aureus  C. albicans  A. parasiticus  نوع عصاره

  b  0.66 b  0.50 ab  0.64 b  0.84 b  0.44 b  0.72 ab 0.52  آبی

  b  0.58 b  0.34 b  0.48 b  0.78 b  0.32 b  0.52 b 0.42  اتانولی

  b  0.54 b  0.30 b  0.38 b  0.66 b  0.36 b  0.50 b 0.30  متانولی

  b  0.48 b  0.30 b  0.42 b  0.64 b  0.34 b  0.48 b 0.28  اتري

  a  1.05 a  0.90 a  2.20 a  2.30 a  1.75 a  1.40 a 1.86  شاهد

  هاي کشت سوسپانسیون زیره سیاه سلول

  b  0.60 b  0.50 a  0.72 b  1.32 b  0.68 b  0.66 b 0.52  آبی

  b  0.64 b  0.52 a  0.72 b  1.28 b  0.68 b  0.86 ab 0.50  اتانولی

  b  0.52 b  0.52 a  0.54 b  1.11 b  0.54 b  0.74 ab 0.44  متانولی

  b  0.60 b  0.56 a  0.54 b  0.90 b  0.54 b  0.72 ab 0.40  اتري

  a  1.00 a  0.90 a  2.26 a  2.20 a  1.80 a  1.40 a 1.86  شاهد

  کالوس زیره سیاه

  b  0.56 b  0.46 b  0.66 b  1.24 b  0.58 b  0.64 b 0.42  آبی

  b  0.44 b  0.48 b  0.64 b  1.06 b  0.61 b  0.72 ab 0.46  اتانولی

  b  0.52 b  0.52 ab  0.58 b  0.92 b  0.54 b  0.75 ab 0.40  متانولی

  b  0.52 b  0.50 ab  0.54 b  0.90 b  0.58 b  0.66 b 0.40  اتري

  a  1.00 a  0.90 a  2.26 a  2.20 a  1.80 a  1.40 a 1.86  شاهد

  ).<05/0P(داري نیستند  هاي داراي حروف مشابه داراي اختالف معنی میانگین

  ) µg/disk 10( Gentamicin) و Tetracycline  )µg/disk 30 ،(Erythromycin  )µg/disk 15ها:  شاهدهاي مثبت براي باکتري

  )µg/mL 10(  Amphotericin Bو ) Nystatin  )µg/disk 30ها:  شاهدهاي مثبت براي قارچ

  

 مختلف هاي عصاره مهارکنندگی اثر همچنین

  روي بر سیاه زیره کالوس و سلول بذر، از حاصل

E. coli، B. subtilis، P. aeroginosa، S. aureus 

 ).>05/0p( بود مثبتشاهدهاي از کمتر C.albicans و

 نتایج A. parasiticus و K. pneumoniae مورد در

 بعضی بازدارندگی اثر که طوري به شد، مشاهده متفاوتی

 داري معنی اختالف ها، آن روي بر ها عصاره از

)05/0p>( نداد نشان مثبت شاهدهاي به نسبت را 

)Momeni and Zamanzad, 2010(. مطالعه در 

Rahman and Bari (2013) باکتریایی ضد اثر نیز 
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 بر .R. communis L سلولی کشت از حاصل عصاره

 شاهد از کمتر S. aureus و P. aeroginosa روي

   بود. μg/disk 5 غلظت با Ciprofloxacinمثبت

 هاي عصاره مختلف هاي رقت اثر میانگین مقایسه

 زیره کالوس و سوسپانسیون کشت هاي سلول بذر،

 آورده 5 جدول در ها میکروارگانیزم رشد مهار بر سیاه

 اثر دهد، می نشان نتایج که طور همان است. شده

  یافت. افزایش غلظت، افزایش با ها  عصاره بازدارندگی

 را بازدارندگی اثر بیشترین %100  غلظت که طوري به

 %80 و 60 ،40 ،20 هاي رقت به نسبت و داد نشان

 داد نشان  %5 سطح در را داري معنی اختالف

05/0p<.( بر ها عصاره %100 غلظت بازدارندگی اثر  

  

 و K.pneumoniae، A.parasiticus روي

P.aeroginosa شاهد هاي نمونه با داري معنی اختالف 

 شاهد مهارکنندگی اثر کهحالی در )،<05/0p( نداشت

 بیشتر C. albicans و E. coli، B. subtilis روي بر

 اختالف و بود ها عصاره مختلف هاي غلظت اثر از

 ).>05/0p( داد نشان %5 سطح در را داري معنی

 غلظت بازدارندگی اثر ،S. aureus مورد در همچنین

 داري معنی اختالف سلول از حاصل هاي عصاره 100%

 مورد در ولی )<05/0P( نداشت شاهد هاي نمونه با

 شاهدهاي از رکمت بذر و کالوس از حاصل هاي عصاره

 گردید دار معنی %5 سطح در اختالف این و بود مثبت

)Moosavian et al., 2010.(  

هاي کشت سوسپانسیون و کالوس زیره  حاصل از بذر، سلول  هاي هاي مختلف (%) عصاره مقایسه میانگین اثر رقت -5جدول 

  هاي مختلف سیاه بر بازدارندگی رشد میکروارگانیزم
  بذر زیره سیاه

  E.coli  P.aeroginosa  K. pneumonia  B. subtilis  S. aureus  C. albicans  A. parasiticus  قدار رقتم

20  0.00 d  0.00 d  0.00 d  0.00 d  0.00 e  0.00 e  0.00 d  

40  0.07 d  0.47 c  0.00 d  0.20 d  0.47 d  0.00 e  0.12 d  

60  0.42 c  0.60 bc  0.35 c  0.50 c  0.90 c  0.25 d  0.52 c  

80  0.60 c  0.75 b  0.62 b  0.75 bc  1.05 bc  0.55 c  0.90 b  

100  0.80 b  1.00 a  0.82 ab  0.95 b  1.22 b  1.02 b  1.22 a  

  a  1.05 a  0.90 a  2.20 a  2.30 a  1.75 a  1.40 a 1.83  شاهد

  هاي کشت سوسپانسیون زیره سیاه سلول

20  0.00 e  0.00 d  0.00 e  0.00 e  0.00 d  0.00 d  0.00 d  

40  0.25 d  0.35 c  0.32 d  0.42 d  0.80 c  0.10 d  0.45 c  

60  0.50 c  0.65 b  0.60 c  0.65 cd  1.34 b  0.70 c  0.70 c  

80  0.65 c  0.80 b  0.75 bc  0.82 c  1.60 b  1.05 b  1.10 b  

100  0.92 b  1.15 a  0.95 a  1.25 b  2.02 a  1.20 b  1.47 a  

  a  1.00 a  0.90 ab  2.26 a  2.20 a  1.80 a  1.40 ab 1.86  شاهد

  کالوس زیره سیاه

20  0.00 e  0.00 e  0.00 d  0.00 e  0.00 f  0.00 d  0.00 d  

40  0.22 d  0.27 d  0.32 c  0.37 d  0.60 e  0.10 d  0.40 c  

60  0.47 c  0.47 c  0.52 b  0.60 cd  1.20 d  0.54 c  0.71 b  

80  0.57 c  0.70 b  0.65 b  0.82 c  1.47 c  1.02 b  1.00 b  

100  0.82 b  1.10 a  0.95 a  1.22 b  1.87 b  1.22 b  1.35 a  

  a  1.00 a  0.90 a  2.26 a  2.20 a  1.80 a  1.40 a 1.86  شاهد

  ).<05/0P(داري نیستند  هاي داراي حروف مشابه داراي اختالف معنی میانگین

  ) µg/disk 10( Gentamicin) و Tetracycline  )µg/disk 30 ،(Erythromycin  )µg/disk 15ها:  شاهدهاي مثبت براي باکتري

  )µg/mL 10(  Amphotericin B) وNystatin  )µg/disk 30ها:  شاهدهاي مثبت براي قارچ
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 باکتریایی ضد اثر هاي میانگین مقایسه با مجموع در

 و  سلول بذر، از حاصل مختلف هاي عصاره و ها رقت

 اثر که شد متوجه توان می سیاه زیره کالوس

 از بیشتر S. aureus مثبت گرم    باکتري بر مهارکنندگی

 هاي باکتري باالتر مقاومت .است منفی گرم هاي باکتري

 لیپیدي فسفو غشاي حضور به توان می را منفی گرم

 دوست چربی ترکیبات به نفوذ قابل غیر تقریباً خارجی

 اثر بیشترین همچنین ).Amiri, 2007( داد نسبت

 به مربوط تخابیان هاي میکروارگانیزم روي بر بازدارندگی

 هاي عصاره به متعلق آن کمترین و یسلول   هاي عصاره

 بر گزارشی نتایج است. سیاه زیره بذر از حاصل مختلف

 عصاره باکتریایی ضد اثر که داد نشان  زعفران روي

 نسبت زعفران سوسپانسیون کشت هاي سلول از حاصل

 Takashi( است بیشتر آن پیازهاي از حاصل عصاره به

and Takeshi, 1991.( اثرات تایید از پس 

 بررسی TLC با آنها ترکیبات ها، عصاره یضدمیکروب

 در که داد نشان TLC صفحات بررسی نتایج شد.

 کشت هاي سلول و کالوس از حاصل هاي عصاره همه

 ولتینپاسکو فراوانی مقادیر سیاه، یرهز سوسپانسیون

 ربذ در فلئورسنس ترکیب این که حالی در دارد وجود

 مشتقات از یکی ترکیب این ).1 (شکل نشد مشاهده

 C9H5O4Me آن مولکولی فرمول که است کومارین

 در سنگین فلزات هاي یون شناسایی رد و باشد می

 آنزیم و ها آنیون اسیدها، آمینو ها، آمین شناسایی خاك،

 بدن، سرطانی تومورهاي شناسایی آلی، ترکیبات در

 مواد برخی و متیقی هاي سنگ جواهرات، شناسایی

 FISH تکنیک و نگاري انگشت در همچنین و معدنی

    .)Li et al., 2012( دارد کاربرد

  

                 
  (ب)                          (الف)          

  

  
  (ج)

حاصل از  ياترو  یلنوامت، ولیتانا، هاي آبی در عصاره nm 365 با طول موج UVمقایسه اسکوپولتین در زیر نور  -1شکل 

  ) زیره سیاهجکشت سلولی (الف)، کالوس (ب) و بذر (

  

از  اسکوپولتینسازي  پس از جداسازي و خالص

 ,.Khosravinia et alهاي کشت سوسپانسیون ( سلول

2012b اثرات ضدمیکروبی آن بر ،(B. subtilis،  

P. aeroginosa  وA. parasiticus عنوان  به

مثبت، گرم منفی و هاي گرم  اي از باکتري نماینده

اسکوپولتین ها آزمایش شد. نتایج نشان داد که  قارچ

داراي اثر بازدارندگی زیادي بر رشد این 

  ).2باشد (شکل  ها می میکروارگانیسم
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  (ج)        (ب)        (الف)             

  (ج) A. parasiticus(ب) و  P. aeroginosa(الف)،  B. subtilis دتین بر رشلوپه اسکودارنزداثر با -2شکل 

  

 اثر ،Sekine et al. (2007) گزارش طبق

 مربوط سیاه زیره بذر از حاصل عصاره یضدمیکروب

 آلدهید کومین مقدار اما باشد، می آن آلدهید کومین به

 کشت هاي سلول و کالوس عصاره در موجود

 است پایین بسیار سیاه زیره سوسپانسیون

)Khosravinia et al., 2012a.( توجه با بنابراین 

 اثرات که کرد گیري نتیجه توان می 2 و 1 شکل به

 هاي سلول و کالوس از حاصل عصاره یضدمیکروب

 زیاد مقدار به تواند می سیاه زیره سوسپانسیون کشت

 شود. داده ارتباط آنها در موجود اسکوپولتین ترکیب

 فارماکولوژیکی اثرات بررسی و سازي خالص با لذا

  عرضه  جهت  در  موثري  گام توان می ،سکوپولتینا

  

 داراي که گیاهی ءمنشا با دارویی هاي فرآورده

  برداشت. هستند، میکروبی ضد خاصیت

 تحقیق این ،نتایج به توجه با این بر عالوه

 انبوه تولید براي مناسبی بسیار زمینه تواند می

 و کالوس کشت طریق از ضدمیکروبی ترکیبات

   باشد. بیوراکتورها در لیسلو هاي کشت

  

  سپاسگزاري

 پژوهشی معاونت تحقیقاتی محل از طرح این اعتبار

 شماره به مشهد فردوسی دانشگاه کشاورزي دانشکده

 و تشکر وسیله بدین که ،است شده تامین 25325/2

  گردد. می قدردانی
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