
 چکیده

  گیاهصمغی رزینی است که از برخی گونه هاي  و یک رزینی معطر است ((Gumیک نوع گم کندر مقدمه:

Boswellia  گرفته می شود. گیاهان این جنس درختچه اي بوده و از خانوادهBurseraceae با شکافی  .هستند

که در تنه درختچه مولد کندر ایجاد می کنند شیرابه سفید رنگی که همان صمغ رزینی کندر است خارج می 

این شیرابه در مجاورت هوا به تدریج سفت شده و بصورت قطعات کوچک بدون شکل یا کروي به رنگ  .شود

 Boswellicماده موثر آن .سفید ، زرد روشن ، زرد مایل به قهوه اي ، سفید مایل به آبی و یا سبز در می آید 

acid هنده رزین کندر هستند که به و اصلی ترین ماده تشکیل د گروهی از تري ترپنوئید هاي پنتا سیکلیک  که

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات ضد میکروبی و  . صورت آزاد و یا ترکیب با مواد دیگر وجود دارند

 ضد آلزایمري عصاره کندر به روش مهار فرایند فیبریل زایی در پروتئین سرم گاوي بوده است .

آن با روش کروماتوگرافی گازي جرمی بررسی  گیري ترکیبات عصارهپس از در شده و وابتدا کندر پ ها:روش

ا استفاده از روش ب Escherichia coliو  Staphylococcus aureus. اثرات ضد میکروبی عصاره کندر روي شد

نیز  کندر اتانولی عصارهحداقل غلظت کشندگی و   حداقل غلظت مهار کنندگی مقادیر آنتی بیوگرام ثبت شد. 

 . کنگورد صورت گرفت اثرات ضد آلزایمري نیز با روش جذب سنجیتعیین شد. 

 14در عصاره اتانولی کندر در روش چاهک  در باکتري استافیلوکوکوس اورئوس  قطر هاله عدم رشد نتایج :

براي استافیلوکوکوس  MICمقادیر  . میلی متر بود 11کتري اشرشیاکلی به با مربوطمتر بود و هاله عدم رشد میلی

براي هر دو باکتري  MBC میلی گرم بر میلی لیتر بوده است . همچنین مقدار  5/1اورئوس و اشرشیا کلی برابر 

 میکروگرم بر میلی لیتر بوده است.  5نیز 

گیاه کندر بر روي  اییباکتری ضد که فعالیتمشخص شد  کندردر بررسی اثرات ضد میکروبی  :نتیجه گیری

به  و می توان از آنگیاه کندر اثرات ضد آلزایمري نیز دارد .استمنفی  گرمباکتري هاي گرم مثبت بیشتر از

 .استفاده قرار گیرد ورددر انسان ممفید براي کاهش اثرات ضد آلزایمري  موادعنوان یکی از

 ، آمیلوئید Anti-Alzheimer's effectsد میکروبی، اثرات ضکندر، عصاره  واژگان کلیدی :

 


