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Թանթրվենի սև բուսատեսակի Թանթրվենի սև բուսատեսակի Թանթրվենի սև բուսատեսակի Թանթրվենի սև բուսատեսակի գեներատիվ օրգաններիցգեներատիվ օրգաններիցգեներատիվ օրգաններիցգեներատիվ օրգաններից    
ստացված հյութի հակաբակտերիստացված հյութի հակաբակտերիստացված հյութի հակաբակտերիստացված հյութի հակաբակտերիականականականական    հատկությունների հատկությունների հատկությունների հատկությունների 

ուսումնասիրումուսումնասիրումուսումնասիրումուսումնասիրումըըըը        
ԶԶԶԶարուհիարուհիարուհիարուհի    Վարդանյան Վարդանյան Վարդանյան Վարդանյան     
ԿԿԿԿարինեարինեարինեարինե    Գրիգորյան Գրիգորյան Գրիգորյան Գրիգորյան     

ՎՎՎՎարդուհիարդուհիարդուհիարդուհի    Հովսեփյան Հովսեփյան Հովսեփյան Հովսեփյան     

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր․․․․ շտամ, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
արգելակման գոտի, բույսերի  մզվածք (էքստրակտ), բնական ներկանյութ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
    Վերջին ժամանակներում բժշկության և դեղագործության ոլորտում 

մեծ թափ է ստացել դեղաբույսերի կիրառումը բուժական նպատակներով 
որպես կենսաբանորեն գործուն միացությունների աղբյուր [7, 333]: 
Ժամանակակից բժշկության միտումներից մեկը սննդային բույսերը 
բժշկության մեջ գործնականորեն կիրառելու և դրանց հիման վրա դեղա-
միջոցներ ստանալու հնարավորությունների որոնումն է:  

Հակաբակտերիական գործունությամբ օժտված բույսերի որոնումը 
մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում: Վերջին տարիներին հետազո-
տողների շրջանում մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել բույսերի էքս-
տրակտների միկրոօրգանիզմների աճի վրա խթանիչ ազդեցության 
ուսումնասիրումը, որը պայմանավորված է նրանց կողմից մեծ քանակու-
թյամբ տարբեր քիմիական բնույթի՝ ալկալոիդների, տերպենոիդների, 
ֆենոլային միացությունների, պոլիսախարիդների, վիտամինների և հան-
քային նյութերի սինթեզով:  

Ժողովրդական բժշկության մեջ օգտգագործվող բուսատեսակներից է 
Թանթրվենի սև (Sambucus nigra L.) տեսակի բույսը: Հայաստանում դեռևս 
քիչ ուսումնասիրություններ են կատարվել Թանթրվենի սև բույսի կենսա-
էկոլոգիական, ներկատու և կազդուրիչ առանձնահատկությունների բա-
ցահայտման ուղղությամբ [2, 82-87]: Ուստի առաջադրված թեման ար-
դիական է և ունի գիտական ու գործնական կարևոր նշանակություն:  

Թանթրվենի սև (Sambucus nigra L.) տեսակի բույսը պատկանում է 
Adoxaceae ընտանիքի Sambucus L. ցեղին: Sambucus L. ցեղն ընդգրկում է 40 
տեսակ, որոնք տարածված են երկու կիսագնդերի բարեխառն և մերձ-
արևադարձային մարզերում (բացառությամբ կենտրոնական և հարավային 
Աֆրիկայի): Հայաստանում վայրի վիճակում հանդիպում է երկու տեսակ` 
Թանթրվենի (Կտտկենի) սև (Sambucus nigra L.) և Թանթրվենի (Կտտկենի) 
Տիգրանի (Sambucus tigrani N. Troitzky L. ) [1, 267-269; 6, 209-211]:  
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Թանթրվենի սև տեսակը տարածված է Կովկասում, Արևմտյան 
Եվրոպայում, Հյուսիսային Աֆրիկայում, Ղրիմում: Ստվերատար և խոնա-
վասեր բույս է: Առանձնապես մեծ կիրառում ունի կտրտված տերևավոր 
այլատեսակը (f. Laciniata (L.) Zabel), որը լայնորեն տարածված է Հայաս-
տանում՝ հիմնականում ստորին և միջին լեռնային գոտիներում [1, 267-
269; 6, 209-211]: 

Գրականության ուսումնասիրություններից երևում է, որ եվրոպական 
որոշ երկրներում բավականին շատ են հետազոտությունները Թանթրվենի 
սև բուսատեսակի գեներատիվ օրգաններից ստացված հյութի հակաբակ-
տերիական և հակաօքսիդանտ հատկությունների հայտնաբերման 
ուղղությամբ [8, 1805-1809; 12, 947-955]: Թանթրվենու էքստրակտների 
նկատմամբ բարձր զգայունություն են ցուցաբերել Saccharomyces 
cerevisiae, Escherichia coli, Pseudomonas putida և Bacillus subtilis [11, 463-
472]: Հետազոտությունները ցույց են տվել [13, 35-37], որ E. coli-ն արձա-
նագրվել է 12.0 մմ, իսկ Pseudomonas putida-ն` 0,34 մմ արգելակման գոտի: 

Լոռու մարզում, և ընդհանրապես Հայաստանում դեռևս քիչ են 
ուսումնասիրությունները Թանթրվենի սև բույսի կենսաէկոլոգիական 
առանձնահատկությունների, տնտեսական, բուժիչ և կազդուրիչ նշա-
նակության, ինչպես նաև պտուղներից բնական ներկանյութի ստացման 
մեխանիզմների բացահայտման ուղղությամբ [2, 82-87; 3, 97-104; 4, 57-
64, 5, 36-43; 14]: 

Մեզ մոտ դեռևս քիչ են ուսումնասիրությունները Թանթրվենի սև 
բուսատեսակից ստացվող բուսահումքի քիմիական կազմի, բուժիչ ներ-
գործության, հակաբակտերիական բացահայտման ուսումնասիրման 
ուղղությամբ: Այդ տեսակետից ներկայացվող աշխատանքը, կարելի է 
ասել, եզակի է և խիստ արդիական: 

Աշխատանքի նպատակԱշխատանքի նպատակԱշխատանքի նպատակԱշխատանքի նպատակնննն էէէէ ուսումնասիրել թանթրվենի սև բուսատե-
սակի ծաղկաբույլերից և պտուղներից ստացված օշարակի և բուսաներկի 
հակաբակտերիական հատկությունները: 

ՆյութըՆյութըՆյութըՆյութը    ևևևև    մեթոդներըմեթոդներըմեթոդներըմեթոդները::::    Փորձանմուշները հավաքվել են Լոռու մարզի 
Գուգարքի տարածաշրջանի անտառային համակեցություններում աճող 
Թանթրվենի սև բուսատեսակից:  

Թանթրվենի սև բուսատեսակի ծաղկաբույլերից և պտուղներից 
ստացված օշարակի և բուսաներկի փորձանմուշները պատրաստվել են 
ՎՊՀ կենսաբանաէկոլոգիական հետազոտությունների լաբորատորիա-
յում, իսկ պատրաստված փորձանմուշների հակաբակտերիալ ակտիվու-
թյունն ուսումնասիրվել է ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետում: 

Ուսումնասիրությունները կատարվել են Թանթրվենի սև բուսատե-
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սակի թարմ և չոր ծաղիկներից ու պտուղներից ստացված
պտուղներից ստացված բուսաներկի վրա:  

Հակաբակտերիական գործունությունը որոշվել է փոսիկային
զիոն մեթոդով և որպես միջավայր ընտրվել է Muller Hilton 
վայրը [10]: 

Հակաբակտերիական գործունությունը ուսումնասիրվել է 
K12DS498 և Staphylococcus aureus ATCC 6538 շտամների դեմ: 
նմուշները ինկուբացվել են 24 ժամ տևողությամբ 37 օC 
(նկ. 1): 

  
ՆկարՆկարՆկարՆկար    1. 1. 1. 1. ԹանթրվենուԹանթրվենուԹանթրվենուԹանթրվենու    հյութիհյութիհյութիհյութի    հակաբակտերիահակաբակտերիահակաբակտերիահակաբակտերիականկանկանկան    գործունգործունգործունգործուն

ուսումնասիրություններըուսումնասիրություններըուսումնասիրություններըուսումնասիրությունները        
ա) ա) ա) ա) E.coli E.coli E.coli E.coli K12DSM 498K12DSM 498K12DSM 498K12DSM 498----ի ի ի ի         բ) բ) բ) բ) Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538

շտամներիշտամներիշտամներիշտամների    նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ 
 
Ըստ հակաբակտերիական նյութի առաջացրած մանրէազերծ

ների տրամագծի՝ հակաբակտերիական նյութի գործունությ
▪ 11-18 մմ – չափավոր,  
▪ 20-27 մմ – բարձր, 
▪ 28-30 մմ և ավելի – ամենաբարձր [9, 1109-1111]: 
Փորձեր և Փորձեր և Փորձեր և Փորձեր և արդյունքներարդյունքներարդյունքներարդյունքներ:    Թանթրվենի սև բուսատեսակի

ծաղկաբույլերից ու պտուղներից ստացված հյութի 
Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538----ի ի ի ի նկատմամբ հակաբակտերիական
hատկությունների ուսումնասիրմամբ պարզվեց, որ թանթրվենու ծաղ
բույլերի և պտուղների հյութը և պտուղներից ստացված բուսաներկը 
100 մկլ դեպքում ցուցաբերել են չափավոր հակաբակտերիական 
նություն Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus շտամների նկատմամբ (
Ծաղիկների հյութը Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538----ի ի ի ի նկատմա
բակտերիական հատկություններ չի ցուցաբերել:  

ա)ա)ա)ա) բբբբ)))) 

ստացված հյութի, թարմ 

ոսիկային-դիֆու-
Muller Hilton M173 միջա-

ւսումնասիրվել է E.coli 
շտամների դեմ: Փորձա-

C պայմաններում 

գործունգործունգործունգործունությանությանությանության    

Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538----իիիի        

մանրէազերծ գոտի-
ությունը լինում է՝ 

բուսատեսակի թարմ 
 և բուսաներկի 

հակաբակտերիական 
որ թանթրվենու ծաղկա-

լերի և պտուղների հյութը և պտուղներից ստացված բուսաներկը 
հակաբակտերիական գործու-

շտամների նկատմամբ (աղյուսակ 1): 
նկատմամբ հակա-
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Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1     
ԹանթրվենիԹանթրվենիԹանթրվենիԹանթրվենի    սևսևսևսև    բուսատեսակիբուսատեսակիբուսատեսակիբուսատեսակի    գեներատիվգեներատիվգեներատիվգեներատիվ    օրգաններիցօրգաններիցօրգաններիցօրգաններից    ստացվածստացվածստացվածստացված    հյութիհյութիհյութիհյութի    ևևևև    

բուսաներկիբուսաներկիբուսաներկիբուսաներկի    Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538----ի նկատմաի նկատմաի նկատմաի նկատմամմմմբբբբ    հակաբակտերիահակաբակտերիահակաբակտերիահակաբակտերիականկանկանկան    
գործունգործունգործունգործունությանությանությանության    ուսումնասիրությանուսումնասիրությանուսումնասիրությանուսումնասիրության    տվյալներըտվյալներըտվյալներըտվյալները    

ԹանթրվենիԹանթրվենիԹանթրվենիԹանթրվենի    
Մանրէազերծ Մանրէազերծ Մանրէազերծ Մանրէազերծ գոտիների տրամագիծըգոտիների տրամագիծըգոտիների տրամագիծըգոտիների տրամագիծը    

30303030    մկլմկլմկլմկլ    50505050    մկլմկլմկլմկլ    100 100 100 100 մկլմկլմկլմկլ    

թանթրվենու հյութ 0 0 18 

պտուղների հյութ 0 0 15 մմ 

ծաղիկների հյութ 0 0 0 

պտուղներից ստացված բուսաներկ 0 0 16 մմ 

 
Թանթրվենի սև բուսատեսակի թարմ ծաղկաբույլերից ու պտուղնե-

րից ստացված հյութի և բուսաներկի E.coli E.coli E.coli E.coli K12DSM 498K12DSM 498K12DSM 498K12DSM 498----ի ի ի ի նկատմամբ  
հակաբակտերիական գործունության հայտնաբերման ուղղությամբ կա-
տարված փորձերի արդյունքները բերված են 2-րդ աղյուսակում:  

 
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    2 2 2 2     

ԹանթրվենիԹանթրվենիԹանթրվենիԹանթրվենի    սևսևսևսև    բուսատեսակիբուսատեսակիբուսատեսակիբուսատեսակի    թարմթարմթարմթարմ    ծաղկաբույլերիցծաղկաբույլերիցծաղկաբույլերիցծաղկաբույլերից    ուուուու    պտուղներիցպտուղներիցպտուղներիցպտուղներից    
ստացվածստացվածստացվածստացված    հյութիհյութիհյութիհյութի    ևևևև    բուսաներկիբուսաներկիբուսաներկիբուսաներկի    E.coli K12DSM 498E.coli K12DSM 498E.coli K12DSM 498E.coli K12DSM 498----ի նկատմաի նկատմաի նկատմաի նկատմամմմմբբբբ    

հակաբակտերիահակաբակտերիահակաբակտերիահակաբակտերիականկանկանկան    գրծունուգրծունուգրծունուգրծունությանթյանթյանթյան    ցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշներըցուցանիշները    

ԹանթրվենիԹանթրվենիԹանթրվենիԹանթրվենի    
ՄանրէազերծՄանրէազերծՄանրէազերծՄանրէազերծ    գոտիների տրամագիծըգոտիների տրամագիծըգոտիների տրամագիծըգոտիների տրամագիծը    

30303030    մկլմկլմկլմկլ    50505050    մկլմկլմկլմկլ    100 100 100 100 մկլմկլմկլմկլ    

թանթրվենու հյութ 0 16 մմ 19 մմ 

պտուղների հյութ 19 մմ 19 մմ 22 մմ 

ծաղիկների հյութ 0 0 14 մմ 

պտուղներից ստացված բուսաներկ 19 մմ 21 մմ 27 մմ 

 
E.coli K12DSM 498-ի շտամների հանդեպ ուսումնասիրությունները 

ցույց տվեցին, որ թանթրվենու պտուղների հյութը և պտուղներից ստաց-
ված բուսաներկը օժտված են ավելի բարձր հակաբակտերիալ հատկու-
թյուններով: Արդեն փորձանմուշի 30 մկլ դեպքում և՛ պտուղների հյութը 
և՛ պտուղներից ստացված բուսաներկը ցուցաբերում են չափավոր հակա-
բակտերիական գործունություն՝ տալով 19 մմ մանրէազերծ գոտիներ: 
50 մկլ և 100 մկլ դեպքում բուսաներկը ցուցաբերում է արդեն բարձրահա-
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կաբակտերիական գործունություն՝ տալով համապատասխանաբար 
21 մմ և 27 մմ տրամագծով մանրէազերծ գոտիներ (տրամագիր 1):  

 

 
Տրամագիր 1. Բուսաներկի հակաբակտերիաՏրամագիր 1. Բուսաներկի հակաբակտերիաՏրամագիր 1. Բուսաներկի հակաբակտերիաՏրամագիր 1. Բուսաներկի հակաբակտերիականկանկանկան    հատկություններըհատկություններըհատկություններըհատկությունները՝՝՝՝        
E.coli E.coli E.coli E.coli և և և և Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus վրա կախված քանակից (30, 50, 100վրա կախված քանակից (30, 50, 100վրա կախված քանակից (30, 50, 100վրա կախված քանակից (30, 50, 100    մկլ)մկլ)մկլ)մկլ)    

    
Եթե ծաղիկների հյութը չէր ցուցաբերում հակաբակտերիական 

գործունություն Staphylococcus aureus ATCC 6538-ի շտամների նկատ-
մամբ, ապա E.coli K12DSM 498-ի շտամների նկատմամբ այն 100 մկլ դեպ-
քում ցուցաբերում է չափավոր հակաբակտերիական գործունություն՝ 
առաջացնելով 14 մմ տրամագծով մանրէազերծ գոտի (նկ. 1): 

Ստացվում է, որ բուսաներկի հակաբակտերիական գործունության 
ուսումնասիրման ընթացքում 100 մկլ-ի դեպքում առաջացած մանրէա-
զերծ գոտու տրամագիծը գերազանցում է ծաղիկների հյութի փորձի 
ընթացքում առաջացած մանրէազերծ գոտու չափերը 1.93 անգամ, պտուղ-
ների հյութը գերազանցում է 1.23 անգամ, իսկ Թանթրվենու ստուգիչ 
հյութը` 1.42 անգամ: 

Բոլոր փորձանմուշների ուսումնասիրման ընթացքում պարզվեց, որ 
չափաբաժինների ավելացումը 30 մկլ-ից մինչև 100 մկլ-ը մեծանում են 
հակաբակտերիական գործունության ցուցանիշները: Ստուգիչի մոտ 
50 մկլ-ից 100 մկլ-ի դեպքում հակաբակտերիական գործունությունը մե-
ծանում է 1.19 անգամ: Պտուղներից ստացված հյութում 30 մկլ-ից 50 մկլ-ի 
դեպքում մանրէազերծ գոտու չափերի փոփոխություն չի գրանցվել, իսկ 
100 մկլ-ի դեպքում գերազանցում է 1.16 անգամ: Բուսաներկի փորձա-
նմուշների ցուցանիշները բավականին տարբեր են: 50 մկլ-ի դեպքում 
մանրէազերծ գոտու չափսերը գերազանցում են 30 մկլ-ի դեպքում ստաց-
ված մանրէազերծ գոտու չափսերը 1.0 անգամ, իսկ 100 մկլ-ի դեպքում 
ստացված մանրէազերծ գոտուց փոքր է 1.28 անգամ: 

0 0

16 մմմմմմմմ19 մմմմմմմմ
21 մմմմմմմմ

27 մմմմմմմմ

0
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30մկլմկլմկլմկլ 50մկլմկլմկլմկլ 100մկլմկլմկլմկլ

ՊտուղներիցՊտուղներիցՊտուղներիցՊտուղներից ստացվածստացվածստացվածստացված բուսաներկբուսաներկբուսաներկբուսաներկ

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538-

E.coli  K12DSM 498
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Թանթրվենու չոր պտուղների և ծաղիկների հակաբակտերիական 
գործունության ուսումնասիրությունը Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538-ի 
և E.coli K12DSM 498E.coli K12DSM 498E.coli K12DSM 498E.coli K12DSM 498----ի ի ի ի շտամների նկատմամբ հակաբակտերիական 
գործունություն չեն ցուցաբերել:     

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Մեր ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ՝  
▪ թանթրվենի սև բուսատեսակի պտուղների հյութը և պտուղներից 
ստացված բուսաներկը ցուցաբերում են ավելի բարձր հակաբակ-
տերիական գործունություն, քան թանթրվենու ծաղիկներից ստաց-
ված հյութը:  

▪ հակաբակտերիական բարձր գործունություն E.coli    շտամների 
նկատմամբ ցուցաբերում է պտուղներից ստացված բուսաներկը:  

▪ ծաղիկների հյութը Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538Staphylococcus aureus ATCC 6538-ի նկատմամբ 
հակաբակտերիական հատկություններ չի ցուցաբերել: 

▪ թանթրվենու չոր պտուղների և ծաղիկների հակաբակտերիական 
գործուն ուսումնասիրությունը Staphylococcus aureus ATCC 6538-ի 
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Заруи Заруи Заруи Заруи Варданян Варданян Варданян Варданян     
КаринеКаринеКаринеКарине    Григорян Григорян Григорян Григорян     
Вардуи Вардуи Вардуи Вардуи Овсепян Овсепян Овсепян Овсепян     

        

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: штамм, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, зона 
ингибирования, растительный экстракт, растительный краситель  

Большой интерес представляет поиск растений с антибактериальной 
активностью. В последние годы исследователи очень заинтересовались 
изучением стимулирующего действия на рост микроорганизмов в расти-
тельных экстрактах, которое связано с синтезом ими большого количества 
различных химических веществ: алкалоидов, терпеноидов, фенольных сое-
динений, полисахаридов, витаминов и др. Одним из растений, исполь-
зуемых в народной медицине, является Бузина черная из рода Sambucus 
nigra L. Исследования были проведены на соке свежих и сушеных цветков 
и плодов растения Бузины, а также на растительном красителе, получен-
ным из свежих плодов. Исследования показали, что сок плодов Бузины и 
растительный краситель, полученный из плодов, обладают более высокой 
антибактериальной активностью, чем сок цветов Бузины. Растительный 
краситель, полученный из плодов, проявляет высокую антибактериальную 
активность в отношении штаммов E.coli. Цветочный сок не проявил анти-
бактериальных свойств против Staphylococcus aureus ATCC 6538. Иссле-
дование сушеных плодов и цветков Бузины против штаммов Staphylococcus 
aureus ATCC 6538 и E.coli K12DSM 498, показало, что они не проявляют 
антибактериальную активность. 

    
    

        



– 77 – 

Research of the Antibacterial Properties of the Sap of Sambucus Nigra Research of the Antibacterial Properties of the Sap of Sambucus Nigra Research of the Antibacterial Properties of the Sap of Sambucus Nigra Research of the Antibacterial Properties of the Sap of Sambucus Nigra 
Obtained fromObtained fromObtained fromObtained from    the Generative Organsthe Generative Organsthe Generative Organsthe Generative Organs    

Zaruhi Zaruhi Zaruhi Zaruhi Vardanyan Vardanyan Vardanyan Vardanyan     
Karine Karine Karine Karine Grigoryan Grigoryan Grigoryan Grigoryan     

Varduhi Varduhi Varduhi Varduhi Hovsepyan Hovsepyan Hovsepyan Hovsepyan     
    
Key words:Key words:Key words:Key words: strain, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, inhibition 

zone, plant extract, natural dye 
The search for plants with antibacterial activity is of great interest. In 

recent years, researchers have been quite interested in the study of the 
stimulating effect on the growth of microorganisms in plant extracts, which is 
associated with the synthesis of a large number of various chemicals: alkaloids, 
terpenoids, phenolic compounds, polysaccharides, vitamins, etc. Among the 
plants, used in traditional medicine, is Black Elderberry of the genus of 
Sambucus nigra L. Studies have been conducted on the sap of fresh and dried 
flowers and fruits of Elderberry, as well as on the natural dye, obtained from 
the fresh fruit. Studies have shown, that sap of the Elderberry fruit and the 
natural dye, obtained from the fruit, have higher antibacterial activity than the 
sap, obtained from the Elderberry flowers. The natural dye, obtained from the 
fruit, shows high antibacterial activity towards E.coli strains. The flower sap 
showed no antibacterial properties against Staphylococcus aureus ATCC 6538. 
The study of dried fruits and flowers of Elderberry against the strains of 
Staphylococcus aureus ATCC 6538 and E.coli K12DSM 498 showed that they do 
not exhibit antibacterial activity. 
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