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 چکیده
بررسی باشد. هدف از این آزمایش  می Lamiaceaeهای دارویی با ارزش از خانواده   یکی از گونه Scutellaria pekinensisگیاه  مقدمه:

 بود. Scutellaria pekinensisاکسیدانی و آنتی باکتریایی گیاه  اثرات آنتی

-DPPH(2,2-diphenyl-1 در این مطالعه پس از تهیه عصاره های آبی و متانولی، اثر آنتی اکسیدانی عصاره از دو روش مواد و روش ها:

picrylhydrazyl)  وFRAP(ferric reducing antioxidant power) نوع باکتری  ۳یده شد. جهت بررسی اثر آنتی باکتریایی علیه سنج
 کل بررسی شد. چنین محتوی فنلی و فالونوئید از روش دیسک دیفیوژن استفاده شد. در این مطالعه هم

دست آمد.  نتایج نشان داد بیشترین میزان فنل و فالونوئید کل توسط عصاره متانولی و با روش عصاره گیری شیکر به یافته های پژوهش:

گیری شیکر بود. بیشترین میزان قطر هاله عدم رشد   بیشترین میزان مهار رادیکال آزاد و قدرت احیاکنندگی آهن مربوط به عصاره آبی و روش عصاره

و برای باکتری  ۳۳/58±85/۳و  ۰6/58±85/۶ترتیب با اندازه های  لیتر به  گرم بر میلی  میلی ۰۶۶برای باسیلوس سرئوس و اشریشیاکلی در غلظت 

 بود. 5۰±5  میلی گرم بر میلی لیتر به اندازه ۰۶۶استافیلوکوکوس اورئوس مربوط به غلظت 

باکتریایی   اکسیدانی و اثرات آنتی  نتایج نشان داد که نوع حالل و روش عصاره گیری تاثیر زیادی بر میزان ترکیبات آنتی بحث و نتیجه گیری:

 اندکی که در مورد این گیاه انجام شده است، نتایج این مطالعه می تواند گزارش مناسبی برای انجام پژوهش های بیشتر باشد.دارد. با توجه به مطالعات 
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  مقدمه
همواره به عنوان  که گیاهاندهد   تاریخ نشان می

زندگی بشر  درترین منابع غذایی و دارویی  یکی از مهم
 درمانی گیاه گذشته سال صد در. اند  آمده  شمار میه ب

 در کننده تعیین نقش سنتی طب از ای  عنوان شاخه به
 با اخیر های سال در. است ایفا کرده ها بیماری درمان
 گیاهی داروهای مصرفبه  دنیا مردم استقبال به توجه

 داروهای نسبت به آن کمتر جانبی عوارض دلیل به
نفع  به مصرف تعادل رسدمی  نظر به شیمیایی،
داروهایی (. 5است) خوردن رقم حال در گیاهی داروهای

که امروزه در دنیا به طور وسیعی برای درمان انواع 
ویروسی و های باکتریایی،   از عفونتاعم ها   بیماری
حتی سرطان  تا انواع بیماری های متابولیک وقارچی 

 آثار به توجه با. (5)طبیعی دارند ءرود، منشا  به کار می
 شیمیایی، نگهدارنده ترکیبات از استفاده معایب و جانبی

 جای به توان  می را طبیعی ترکیبات و دارویی گیاهان
 مختلف غذایی مواد نگهداری و حفظ جهت ها آن

که استفاده  اینو با توجه به وجود این با . کرد استفاده
روز از گیاهان به خصوص گیاهان دارویی در دنیای ام

ها در بسیاری از موارد به  تاثیر آنرواج پیدا کرده و 
هم در برخی موارد گرایشات   اثبات رسیده است، هنوز

جایگزینی  ترکیبات شیمیایی است و به سمت داروها و
عمل کند، به صورت علنی تر  ها قوی که بتواند از آن

ون اکن  ذکر است که همبه . قابل معرفی نشده است
ها  ای در رابطه با آنگیاهانی وجود دارند که مطالعه 

ها انجام شده  صورت نگرفته یا بررسی اندکی روی آن
. به همین جهت مطالعات پژوهشگران در رابطه با است
خواص و بررسی  ها و متابولیتگونه گیاهان  این
  دارد. چنان ادامه ها هم ربردی آنکا

ها مسئله بسیار  نیاز بدن انسان به آنتی اکسیدان
 که هستند ترکیباتی ها مهمی است زیرا آنتی اکسیدان

 حذف سبب یا ده وــش آزاد های رادیکال فعالیت مانع
اثرات  در برابر بدن های سلول از و شوند می ها آن

 یقتـــحق در حفاظت می کند. ترکیبات این مخرب
 برای که ندـــهست باتیـــترکی سیدان هاـــاک آنتی
 از های ناشی آسیب نمودن کند یا و گیری پیش

 به و روند می کار به بدن در اکسیداسیون های واکنش

 از و نموده عمل آزاد های رادیکال کننده عنوان خنثی
 ترکیبات این از ناشی آسیب از پیش گیری باعث رو این
های  سئله دیگر که در درمانم (.۳شوند) می بدن در

 های عفونت افزایش مقاومت مهم است، آنتی بیوتیکی
چنین بروز  همباشد.  می ها بیوتیک آنتی به باکتریایی

عوارض جانبی از کاربرد داروهای شیمیایی به عنوان 
آنتی بیوتیک در درمان بیماری های عفونی، روند 

به  میکروبی ضد صعودی پیدا کرده است. ترکیبات
 از فاوتـــمت هایی سمــمکانی با گیاهان از دست آمده

 کنند که این می حذف را ها باکتری ها، آنتی بیوتیک
 مقاوم سویه های از ناشی های عفونت درمان در مسئله

با افزایش (. ۴است) اهمیت حائز بالینی نظر از میکروبی
 تالشها،  روزافزون مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک

 سراسر در جدید های درمانکردن  جایگزین پی در
 جمله از مورد در این(. 8)است انجام حال در جهان
 باشد دارویی می گیاهان از استفاده بخش، امید موارد

 (.۰)دارند باالیی سازگاری انسان بدن با که
 Scutellaria یــــام علمــبا نقابی ــــگیاه بش 

Pekinensis  تیره ضای ـــــعترین ا  ناســــسرشاز
Lamiaceae اهانی است که پژوهش های از نمونه گی

 اندکی در مورد آن صورت گرفت. یک گیاه گلدار چند
تر ــی مــــسانت 8۶ساله که ارتفاع ساقه های آن به 

دارای ساقه چهار زاویه ای و برگ های می رسد. 
پایین هستند.  ها دارای لب های باال و متقابل و گل

هوایی معتدل   توان در مناطقی با آب و گیاه را می این
که در  ای و چوبی هستند   ها بوته خی از آنیافت. بر

 ها ذاتاً حالی که برخی از آن خشکی رشد می کنند در
 Skullcapتداول از ـــــاستفاده م .تندــــآبی هس

برای درمان فیشرآنال در درمان  Scutellaria))جنس
 کالسیک چینی به طور گسترده شناخته شده است. هم

در درمان هپاتیت، اسهال، التهاب، سرطان و به چنین 
بخش مورد استفاده قرار می گیرد.  امعنوان مسکن و آر

 گیاه، نــــای روی بر یقاتــــتحق بودن کمبه علت 
 آنتی های الیتـــــفع یــــبررس به حاضر مطالعه

 و نلیــف وایــــــمحت و یکروبیـــم ضد اکسیدانی،
 گیاه این آبی و متانولی مختلف عصاره دو فالونوئیدی

 .پردازد  می
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 ها مواد و روش
قسمت های هوایی گیاه  تهیه نمونه گیاهی:

Scutellaria Pekinensis  در مرحله گلدهی در اوایل
از ارتفاعات بهشهر  و از شرق مازندران 5۳۰6تابستان 

جمع آوری شد. پس از تمیز کردن و جداسازی آلودگی 
دور از نور مستقیم در دمای اتاق و به از نمونه گیاهی، 

در  مفیدتر گیری کاره ب منظور خشک شد. بهآفتاب 
 آسیاب دستگاه از استفاده با آزمایشات بعدی مراحل

 .شد پودر و برقی، آسیاب
 از این نمونه گیاهی هم عصاره آبی و تهیه عصاره:

عصاره های هم عصاره متانولی تهیه گردید. برای تهیه 
( با 5۶58روش مرادی و همکاران)آبی و الکلی از 

روش مگنت: -5: (6)استفاده شده است اندکی تغییرات
ه را وزن کرده و گرم از نمونه گیاهی پودر شد 5۶ابتدا 

میلی لیتر حالل)آب  5۶۶در یک ارلن ریخته و به آن 
( اضافه گردید. مگنت را در درصد 5۶مقطر یا متانول 

ساعت بر روی هیتر در  5ارلن قرار داده و به مدت 
وش ر-5گذاشته شد.  درجه سانتی گراد ۴۶ دمای

و گرم نمونه گیاهی  5۶ ارلن حاویشیکر: ابتدا -بنماری
به مدت ( درصد 5۶)آب یا متانولمیلی لیتر حالل 5۶۶
درجه سانتی گراد بنماری قرار  6۶دقیقه در دمای  ۳۶

ساعت بر روی شیکر قرار داده  ۳گرفت. سپس به مدت 
گرم نمونه  5۶روش شیکر: در این روش ابتدا -۳شد. 

میلی لیتر حالل مخلوط شده سپس به  5۶۶گیاهی با 
 ر گرفت.ساعت بر روی شیکر قرا 5۴مدت 

دست آمده ه ب عصاره های ،در انتهای هر سه روش
کنجاله گیاهی از توسط کاغذ واتمن صاف شده و 

 عصاره جدا گردید. به منظور جداسازی حالل)آب و
متانول( و تهیه عصاره خشک ابتدا از دستگاه روتاری و 

به دلیل حساسیت درجه استفاده شد.  ۴۶سپس از آون 
ه ــــدرج ۴آنالیز در دمای  ها، تا زمانباالی عصاره 

 سانتی گراد نگهداری شدند.
 عصاره های در کل فنل محتوای تعیین فنل کل:

فولین  روش اساس بر گیاه بشقابی هوایی اندام مختلف
 ۳۶۶ مطابق با این روش (.5شد) انجام سیوکالتیو

صاره گیاهی با غلظت یک میلی گرم بر میکرولیتر ع
موالر  5میکرولیتر معرف فولین  58۶۶ بامیلی لیتر 
دیونیزه به این آب سی   سی 5۰/5. در ادامه مخلوط شد

 به حاصل شد و پس از ورتکس ترکیباضافه  مخلوط
 سپس. دقیقه در یک مکان ثابت قرار داده شد ۳ مدت

 6/5 و( درصد 5۶)دیمـــس کربنات میکرولیتر 55۶۶
 حجم تا کرده اضافه باال ترکیب به دیونیزه آب سی  سی

برسد. پس از ورتکس  میکرولیتر هزار چهار به نهایی
گرفت.  قرار تاریکی در دقیقه ۰۶ مدت به مجدد ترکیب

 دستگاه توسطنانومتر  6۰8 طول موج درنمونه  جذب
استاندارد توسط  منحنیخوانده شد.  اسپکتروسکوپی

 بر گرممیلی  ۳8۶ و 568 ،5۶۶ ،68 ،58 های محلول
 بر کل فنل میزان. تهیه شد اسید گالیک لیتر میلی

وزن عصاره  گرم بر اسید گالیک گرم میلی اساس
 مرجع ترکیب ترکیب یک این که شود می مشخص

 (.5باشد) می فنل محتوای تعیین جهت
 اساس بر فالونوئید محتوای تعیین فالونوئید کل:

طبق (. ۰شد) انجام کلراید آلومینیوم سنجی روش رنگ
 5اره با غلظت ــعص رولیترـــمیک 58۶۶این روش 
میکرولیتر کلراید  58۶۶با بر میلی لیتر  میلی گرم
دقیقه در  ۴۶( ترکیب و به مدت درصد 5۶آلومینیوم)

درجه سانتی گراد نگه داشته شد. سپس جذب  5۶دمای 
نانومتر اندازه گیری شد. جهت  ۴58آن در طول موج 

، 58۶، 5۶۶، 8۶رسم منحنی استاندارد از پنج غلظت 
میکروگرم بر میلی لیتر کوئرسیتین استفاده  ۳۶۶، 5۶۶

 گرم میلی صورت به فالونوئیدهامی شود و میزان 
 می شود. مشخص  گیاهی عصاره درگرم کوئرستین

  اکسیدانی آنتی فعالیت تعیین
 آزاد الــــرادیک ارــــمه زانــــمی ارزیابی روش

(DPPH) 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl:  در
 سی از غلظت های مختلف عصاره  این روش یک سی

 یک با( لیتر یلیـــم در میکروگرم  ۳۶۶ و 58۶ ،6۶)
 ادامه در و ترکیبمیکروموالرDPPH (۳۶۶  ) سی  سی

 میکرولیتر هزار چهار به متانول با ترکیب نهایی حجم
 در دقیقه ۳۶ مدت به و ورتکس ها فالکون سپس رسید.

 نانومتر 856 موج طول در جذب. داشته شد نگه تاریکی
با استفاده از  DPPHمهار رادیکال  شد. درصد قرائت
 معادله:
 

I (%) = (A0 −As)/A0×100 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sj

im
u.

27
.3

.9
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jim

u.
m

ed
ila

m
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             3 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/sjimu.27.3.91
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-5445-en.html


 مصطفی گواهی و همکاران-...فنلی وتعیین محتوی  باکتریایی و  اکسیدانی، آنتی بررسی فعالیت آنتی 

19 
 

 حاوی)جذب کنترل A0محاسبه گردید که در اینجا 
مونه ـــجذب ن Asو  (نمونه بدون واکنشگر اجزا همه

 (.5۶می باشد)
 جهت (:FRAP)آهن نندگیــــاحیاک قدرت بررسی

 توانایی روش به اکسیدانی  آنتی عملکرد تعیین
 واکنش اکسیداسیون یک از (FRAP)آهن احیاکنندگی

 .(55)است همراه رنگ تغییر با که شود می استفاده احیا
ی از عصاره با ــــس  یــدر این روش ابتدا یک س

لیتر  میلی در میکروگرم 8۶۶ و ۳۶۶ ،58۶غلظت های 
و =pH ۰/۰موالر با  5/۶بافر فسفات سی   با یک سی

ترکیب شده  درصد 5سیانات  فری سی پتاسیم  یک سی
درجه سانتی گراد قرار  8۶دقیقه در دمای  5۶و به مدت 

اسید  کلرواستیک سی تری  گرفت. در ادامه یک سی
 دقیقه در 5۶به ترکیب باال افزوده و به مدت  درصد 5۶
لوله در یک شد. سپس  سانتریفوژ دقیقه در دور هزار سه

با یک ایع رویی ــــسی از م  یک سیآزمایش جدید 
 5/۶میکرولیتر از کلریدآهن  ۴۶۶سی آب مقطر و   سی

 6۶۶ترکیب شده و جذب آن در طول موج درصد 
 نانومتر قرائت شد. 

طالعه ــــدر این م بررسی فعالیت آنتی باکتریایی:
وس)گرم مثبت( ــــباکتری های استافیلوکوکوس اورئ

(ATCC 65138باسیلوس س  ،)رئوس)گرم مثبت( ــــ
(ATCC 11778اش ،)رم منفی( ـــیاکلی)گــــریشـــ
(PTCC 1399) .جهت  مورد استفاده قرار گرفته است

از گیاه بشقابی عصاره سنجش خاصیت آنتی باکتریال 
به منظور استفاده از  روش دیسک دیفیوژن استفاده شد.

ابتدا باکتری ها در محیط کشت نوترینت آگار این روش 
ساعت  5۴کشت داده شد. پس از تشکیل کلونی  جهت

کلونی از هر باکتری  با استفاده از لوب استریل یک
و در ارلن حاوی محیط کشت نوترینت  برداشته

 5۴تا  55براث)مایع( کشت داده شد. پس از گذشت 
ورت ساعت با استفاده لوب استریل باکتری ها به ص

چمنی بر روی محیط کشت مولر هینتون کشت داده 
از عصاره  باکتریال، آنتی فعالیت بررسی برایشدند. 

 5استوک به دست آمده از طریق روش شیکر متانولی 
تهیه شد. لیتر حالل   میلی 5گرم عصاره خشک در 

لیتر   گرم بر میلی  میلی ۰۶۶و  ۰۶۶ ،۳۶۶غلظت های 
رولیتر از هر غلظت بر روی میک 8۶از هر عصاره تهیه و 

 5۴ گذشت دیسک های بالنک تزریق شد. پس از
ر از کشت باکتری ها در محیط کشت مولساعت 

هینتون دیسک های تهیه شده با فواصل مناسب بر 
سپس درب  ط کشت قرار داده شد.ـــروی این محی

ساعت در دمای  5۴تا  55پلیت ها را بسته و به مدت 
انکوبه گردید. در این مطالعه از  درجه سانتی گراد ۳6

کنترل  به عنوان نمونهسیپروفلوکساسین آنتی بیوتیک 
 .(55)استفاده شد
بررسی ج حاصل از ــــنتای آماری: تحلیل و تجزیه

بیان  (Mean±SD)نحراف معیار ا±صورت میانگینه ب
. این ه تکرار بررسی شدندــمونه ها در ســــو ن گردید

نسخه  SPSSآماری  افزار نرم از استفاده بامحاسبات 
طح ــــدر س آزمون دانکنبا و مقایسه میانگین ها  5۰

P<0.05 .انجام گرفت 

 ی پژوهشیافته ها
 و حالل انواع اثر که داد نشان واریانس تجزیه نتایج

 کل، فنل برای گیری عصاره مختلف های روش
 (P<0.01)دار نیــــمع FRAP و DPPH فالونوئید،

 . بودند
  میانگین مقایسه نتایج

 داد که نشان تیمارها میانگین مقایسه :کل فنل
میزان  با متانولی حالل در کل فنل میزان بیشترین

 زانــمی با آبی اللــــح به تــــنسب ۴5/5±۰5/56

 بین در ینـــچن هم. شد اهدهــــمش ۴۰/۶±۴6/5۰
 فنل میزان باالترین گیری، عصاره مختلف های  روش

 و 55/55±5۳/5 میزان با شیکر روش به مربوط کل
 با گیری  عصاره روش به مربوط کل فنل میزان کمترین

 بررسی در. بود 5۰۶/58±۰۶۶/۶ زانــــمی به بنماری
 روش و حالل قابلـــمت اثرات نیـــمیانگ مقایسه
 گیری  عصاره روش با الکلی حالل تیمار گیری،  عصاره

 تیمارها سایر به نسبت 6۴/۳۶±۳8/۶ مقدار با شیکر
 .است بوده دارا را مقدار باالترین

 میانگین قایسهــــم از استفاده با :کل فالونوئید
 مربوط کل فالونوئید میزان بیشترین شد که مشخص

 به نسبت ۴8/65±۴5/۰ میزان با متانولی حالل به

 چنین هم. است ۶۳۴/۳۰±۰۰/5 میزان با آبی حالل
 روش روش به مربوط کل فالونوئید مقدار باالترین

 مربوط مقدار کمترین و 65/85±۳۰/5۳ مقدار به شیکر
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 بررسی در. بود ۳۳/8۶±۶5/5۶ مقدار با مگنت روش به
 های روش و حالل متقابل اثرات میانگین مقایسه
 گیری عصاره روش با الکلی حالل تیمار گیری، عصاره

 سایر به نسبت ۶6۰/55±۶۴5/۶ میزان به شیکر
 .است بوده دارا را مقدار باالترین تیمارها

 نتایج طبق (:DPPHآزاد) رادیکال مهار میزان
 مهار میزان بیشترین تیمارها میانگین مقایسه از حاصل

 میزان با آبی حالل به وطــــمرب آزاد های رادیکال

 میزان با لیـــالک حالل به تــــنسب 65/۳±۴8/5۶

 مهارکنندگی میزان بیشترین. باشد می 85/5±۶۰/5۶
 شیکر روش به مربوط گیری عصاره های روش بین در

 به مربوط میزان کمترین و ۳8/55±8۴/۳ میزان با

 بررسی در. بود 56/65±5۳/۳ مقدار به بنماری روش
 های  روش و حالل متقابل اثرات میانگین مقایسه
 به مربوط مهارکنندگی میزان باالترین گیری، عصاره

 85/5۴±۶5/۶ میزان به شیکر روش با آبی حالل تیمار
 .ستا تیمارها سایر به نسبت

 نتایج بررسی با (:FRAPآهن) احیاکنندگی قدرت
 میزان بیشترین تیمارها میانگین مقایسه از حاصل

 میزان با آبی اللـــــح در نندگیــــاحیاک درتــق

 میزان با کلیــــال اللــــح به نسبت ۶6/۶±۴55/۶

 نــــبی در نینــــچ هم. شد مشاهده ۶5/۶±5۰۰/۶
 قدرت میزان باالترین گیری، عصاره های روش

 میزان با یکرــــش روش به وطــــمرب دگیــــاحیاکنن

 به مربوط کنندگی احیا میزان کمترین و 55/۶±۴55/۶

 بررسی در. بود ۳56/۶±۶5/۶ میزان با مگنت روش
 های روش و حالل متقابل اثرات میانگین مقایسه
 میزان با شیکر روش به آبی حالل تیمار گیری، عصاره

 آهن احیاکنندگی قدرت میزان باالترین ۶۶5/۶±8۶8/۶
 .(5شماره  جدول)داراست ها روش سایر به نسبت را

 
 مقایسه میانگین تیمارها .1 شماره جدول

 FRAPمحتوی 
 /گرم گیاه خشک(+Fe2)میلی مول 

  DPPHمحتوی 
 )میلی گرم بر میلی لیتر(

 محتوی فالونوئید کل 
 )میلی گرم کوئرسیتین/گرم عصاره خشک(

 محتوی فنل کل
 )میلی گرم گالیک اسید/ گرم عصاره خشک( 

 تیمار

 حالل ** ** ** **

۴55/۶ ± ۶6/۶ a ۴8/5۶ ± 65/۳ a ۶۳۴/۳۰ ± ۰۰/5 b ۴6/5۰ ± ۴۰/۶ b آبی 

5۰۰/۶ ± ۶5/۶ b ۶۰/5۶ ± 85/5 b ۴8/65 ± ۴5/۰ a ۰5/56 ± ۴5/5 a متانولی 

 های عصاره گیری روش ** ** ** **

۳56/۶ ± ۶5/۶ c 8۴/5۶ ± 5۴/۶ b ۳۳/8۶ ± ۶5/5۶ c ۶5/56 ± 56/5 b مگنت 

۳۳۳/۶ ± ۶6/۶ b 56/65 ± 5۳/۳ c ۰5/85 ± ۶5/5۶ b 5۰۶/58 ± ۰۶/۶ c بنماری 

۴55/۶ ± 55/۶ a ۳8/55 ± 8۴/۳ a 65/8۰ ± ۳۰/5۳ a 55/55 ± 5۳/5 a شیکر 

ای ـــــــــه روش ** ** ** **
 حالل×گیری  عصاره

۳۳۰/۶ ± ۶۶5/۶ c 6۰/5۶ ± ۶۶/۶ c ۰6۶/۳6 ± ۶88/۶ e 5۰/58 ± ۳۶/۶ c آبی×مگنت 

۳۰۳/۶ ± ۶۶5/۶ b ۶5/6۰ ± ۶5/۶ f ۶۰5/۳5 ± ۶55/۶ f ۰5/5۰ ± ۶۴/۶ c آبی×بنماری 

8۶8/۶ ± ۶۶5/۶ a 85/5۴ ± ۶5/۶ a ۳۰۰/۳5 ± ۶۶۶/۶ d 56/5۰ ± ۶5/۶ c آبی×شیکر 

5۰8/۶ ± ۶۶۶/۶ e ۳5/5۶ ± ۶۶/۶ d ۰5۳/۰6 ± ۶۴5/۶ c 58/55 ± 55/۶ b الکلی×مگنت 

56۴/۶ ± ۶۶۶/۶ f 5۴/55 ± ۶5/۶ b 5۶۴/۰5 ± ۶88/۶ b ۶۴/58 ± ۶۰/۶ c الکلی×بنماری 

۳55/۶ ± ۶۶5/۶ d 55/65 ± ۶۶/۶ e ۶6۰/55 ± ۶۴5/۶ a 6۴/۳۶ ± ۳8/۶ a الکلی×شیکر 
 معنی داری در سطح یک درصد **

 .باشد میدرصد  8 سطح در تیمارها بین معنی دار تفاوت عدم بیانگر ستون هر در یکسان حروف دارای های میانگین

 
های   در این بخش بررسی قطر هاله آنتی باکتریال:

که عصاره متانولی گیاه بشقابی در  عدم رشد نشان داد
میلی گرم بر میلی لیتر باعث مهار رشد  ۰۶۶غلظت 
رئوس با قطر هاله ــــلوس ســــهای باسی  باکتری

 هاله قطر با اشریشیاکلی میلی متر و 85/۶±۰6/58

میلی گرم بر  ۰۶۶متر و در غلظت  میلی 85/۳±۳۳/58

استافیلوکوکوس   میلی لیتر باعث مهار رشد باکتری

میلی متر شده است. قطر  5۰±5اورئوس با قطر هاله 
تری به طور میانگین برای ــــهار رشد باکـــــهاله م

 رلتـــــا برای کنــــــتری هـــــام باکــــــتم
 میلی متر می باشد)جدول 8/۳۴روفلوکساسین( ــــ)سیپ

 (.5 شماره
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 شیکر روش به بشقابی گیاه متانولی عصاره متر میلی حسب بر رشد عدم هاله قطر. 2 شماره جدول

 کنترل عصاره متانولی باکتری ها (mg/ml)غلظت

۳۶۶ 
۰۶۶ 
۰۶۶ 

 سرئوس باسیلوس
(ATCC 11778) 

 

5±55 
۰6/58±85/۶ 

۳۳/5۴±5۰/5 

 
8/۳۴ 

۳۶۶ 
۰۶۶ 
۰۶۶ 

 اشریشیاکلی
(PTCC 1399) 

 

5±5۶ 
۳۳/58±85/۳ 
۰6/5۰±85/۶ 

 
8/۳۴ 

۳۶۶ 
۰۶۶ 
۰۶۶ 

 اورئوس استافیلوکوکوس
(ATCC 65138) 

 

۳۳/5۶±85/5 
۳۳/5۶±85/۶ 

5۰±5 

 
8/۳۴ 

 
 

 گیری نتیجه و بحث
گیاهان دارای ترکیبات متعددی هستند که هر کدام 

ند. استخراج این ــــدارای ساختاری متفاوت می باش
گی دارد که از ــــل بستـــترکیبات به یکسری عوام

حالل و روش ها می توان به نوع  ترین آن مهم
از  دسته هر برای حالل انتخاب استخراج اشاره کرد.

 با همراه زیرا بود؛ خواهد مشکل بسیار گیاهی ترکیبات
 هدرج بر که دارد وجود نیز دیگری مواد این ترکیبات،

 .(5۳)است ثیرگذارات این مواد حاللیت
 آنتی اکسیدانی ( فعالیت5۶58)ابراهیم زاده و خلیلی

 نسبت ها آن در فنلی ترکیبات حضوربه  را گیاهان
 هحلق یک با)ساده های شامل فنل فنلی ترکیبات .دادند

 دو با( هیدروکسی یک گروه کم دست دارای آروماتیک
 یلــــرا تشک یدهاــــفالونوئ که هستند فنلی بخش

( در یک گزارش 5۶55و همکاران) فالح (.5۴دهند) می
 های بخش تمام در تقریباً فنلی بیان کردند ترکیبات

 مانند فیزیولوژیک فرآیندهای اکثر در دارند و وجود گیاه
 نقش میوه رسیدن و دانه زنی  وانهــــسلولی، ج رشد
روه ــــترین مشخصه های این گ از مهم (.58)دارند

ها اشاره کرد  می توان به خاصیت آنتی اکسیدانی آن
 دام به و هیدروژن دادن دست از امکان نها آ که به

 (.5۰هد)د می را آزاد رادیکال انداختن
 با فنلی ترکیبات از بزرگی گروه نیز فالونوئیدها

 ترکیبات ترین مهم از یکی و ساختار ۳۶۶۶ از بیش
 با دارویی گیاهان در بیشتر که هستند گیاهان هثانوی

 ترکیب نوع ۴۶۶۶ حدود. شوند می یافت مختلف مقادیر
 که دارند وجود گیاهان در فالونوئیدها گروه به متعلق

 و شوند می سنتز گیاه در پروپانوئید فنل سنتز مسیر طی

 ها آنتوسیانین و فالونول الون،ـــــف املـــش غالباً
 .(56،55)هست
 و فنلی ترکیبات وجود ها آزمایش ،تحقیق این در

 میزان بیشترین چنین هم. کند می ییدات را فالونوئیدی
مشابه  .باشد می متانولی عصاره به مربوط ترکیبات این

 در (5۶5۴)همکاران وصادقی  دست آمدهه با نتیجه ب
فالونوئیدی  فنلی ترکیبات میزان کردند بیان گزارشی

 به عصاره های دیگر نسبت زولنگ متانولی هعصار در
 عالیتــــف از عصاره این چنین و هم است بیشتر آن

 (.5۰)برخوردار است باالتری آنتی اکسیدانی
یت ــــدر رابطه با بررسی خاصمطالعه  ندر ای 

 FRAPو  DPPHآنتی اکسیدانی از روش های 
هارکنندگی ـــــیشترین قدرت مــــاستفاده شد که ب

رین قدرت ــــبیشتچنین  رادیکال های آزاد و هم
اساس احیاکنندگی مربوط به عصاره آبی می باشد. 

 DPPHبر پایه بی رنگ شدن محلول  DPPHروش 
 عصاره در موجود های آنتی اکسیدان هه وسیلاست که ب

 های رادیکال مهار طریق از عمل این شود می انجام
 رادیکال به دام اندازی مدل(. 5۰پذیرد) می صورت آزاد

به  ارزیابی توانایی برای گسترده به طور DPPHپایدار 
به  مختلف های  نمونه در آزاد های رادیکال انداختن دام
 لکردــــعم نــــتعیی یـــبررس در. (5۶رود) می کار

به روش قدرت احیاکنندگی آهن  دانیـــــاکسی آنتی
(FRAP هر چه غلظت )Fe

کاهش یافته، بیشتر باشد  +2
Fe یعنی توانایی عصاره گیاه در کاهش آهن فریک

3+ 

  .(55)بیشتر بوده است
بررسی  ( در5۶5۶طبق گزارش کامکار و همکاران)

خاصیت آنتی اکسیدانی زیره سبز و بلغست بیشترین 
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 در (.55قدرت مهارکنندگی مربوط به عصاره آبی بود)
 انواع مورد در( 5۶۶6)همکاران و Sultana مطالعه
 آزاد های رادیکال مهار قدرت Corncob های عصاره
 گزارش ها صارهـــــع سایر از باالتر متانولی عصاره

 (. 55)شد
 در آمده دست به نتایج در تناقض مجموع در

 ترکیبات تنوع با ارتباط در تواند می تحقیقات مختلف
 واکنش تلفـــمخ مکانیزم گیاهان، موجود در شیمیایی

 در ها آن مهاری های متفاوت واکنش کینتیک و ها آن
 اکسیدانی یـــظرفیت آنت. باشد انتخابی های روش
 مورد روش با ارتباط در نمونه یک شده گیری اندازه

 اکسید کننده عامل یا آزاد رادیکال تولید منبع و استفاده
 (.55باشد) می

( نشان 5۶56نتایج مطالعه فاضلی نسب و همکاران)
داد گیاهانی که دارای میزان باالی فنل و فالونوئید 
بودند به نسبت خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی 

یت ــــاصــکه خ باالیی داشتند ولی با توجه به این
آنتی اکسیدانی مربوط به جز خاصی از ترکیبات فنلی و 

گیاهانی که دارای  فالونوئیدی بوده است، لذا لزوماً
میزان باالیی از مواد فنلی و فالونوئیدی باشند خاصیت 

 . (5۳،5۴)آنتی اکسیدانی باالیی ندارند
 بـاکتری  نشـان داد  باکتریـایی  آنتی خواص بررسی

س بـا افـزایش غلظـت عصـاره     استافیلوکوکوس اورئـو 
مقاومت کمتری از خود نشان می دهد و قطر هاله عدم 

( 5۶۶۰همکـاران)  انتظـاری و   تر می شـود.  رشد بزرگ
اثـر   خوشـاریزه  گیـاه  متـانولی  عصاره که کردند گزارش

اما (. 58ارئوس داشت) استافیلوکوکوس بر ضدباکتریایی
در باکتری های اشریشـیاکلی و باسـیلوس سـرئوس از    

به باال میزان قطر هاله عدم رشـد بـاکتری    ۰۶۶غلظت 
 ایـن  بـا  رابطه در شده انجام های بررسیکاهش یافت. 

 یالبا های غلظت احتماالً که گر آن است بیان موضوع
 بـه  نسـبت  کمتری یا و تر  آهسته انتشار سرعت عصاره
 هـا  آن رشـد  عـدم  هالـه  و دارنـد  تر پایین های غلظت
شود که این مورد احتیاج به بررسی  می دیده تر کوچک

 (5۶55کاران)ـــــدر مطالعه عزیزیان و همبیشتر دارد. 

 مقابـل  در کشی را باکتری اثر بیشترین متانولی، عصاره
 مقابل، در .است داشته اورئوس استافیلوکوکوس باکتری
 مقابل در را مقاومتبیشترین  سرئوس باسیلوس باکتری
 مطالعـه داشـته   مـورد  گونـه هـای   عصاره هـای  تمامی
 خواص بررسی 5۶5۰در یک مطالعه در سال (. 55است)
 برابـر  در اشریشـیاکلی  باکتری نشان داد باکتریایی آنتی

 گرم امر، این دلیل بود که مقاومت دارای گیاهان عصاره
 چونکه  معنی این به باشد می باکتری این بودن منفی

 باشد می خود سلولی غشای در لیپید دارای باکتری این
 در ایـن . داد نشـان  مقاومت خود از مقابل عصاره ها در

 باسیلوس دیگر باکتری بر سه عصاره ها که است حالی
 و میکروکوکـوس  اورئـوس  استافیلوکوکوس سوبتیلیس،

 مثبـت  گـرم  دلیـل  به امر این که اند  داشته اثر لوتئوس
  (.5۰باشد) می ها آن سلولی( غشای در لیپید بودن)فاقد

عالیت ـــاز فیعی ـــبه طور کلی گیاهان طیف وس
دانی و فعالیت های دیگر را یاکس آنتی باکتریایی و آنتی

دست آمده ه از خود نشان می دهند. با توجه به نتایج ب
ارای خاصیت قابی دــــ، عصاره گیاه بشاخیراز مطالعه 

گیاه به عنوان  توان از این که می استآنتی باکتریایی 
بیعی نام برد. عالوه بر این خواص ـــآنتی بیوتیک ط

اکنندگی در ــــمهارکنندگی رادیکال آزاد و قدرت احی
چنین در رابطه با  هم عصاره این گیاه مشهود است و

تشخیص ماهیت ترکیبات آلی آن نیز، میزان قابل 
. با توجه به ده شدتوجهی فنل و فالونوئید در آن مشاه

این که مطالعات بسیار اندکی در رابطه با گیاه بشقابی 
صورت گرفته است، نتایج این تحقیق می تواند گزارش 
ارزشمندی در رابطه با نقش موثر این گیاه در زمینه 
آنتی باکتریال و آنتی اکسیدان باشد. این نتایج می تواند 

اروهای دیگر بر کشف انواع جدیدتر آنتی بیوتیک ها و د
 کمک کند.

 سپاسگزاری
تخرج از پروژه دانشجو بوده و ــــمقاله مساین 

سندگان مقاله کمال تشکر و قدردانی را از افراد ــــنوی
 شرکت کننده در این پژوهش دارند.

 IR.ausmt.rec.1398.06.6 :اخالق کد
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Abstract 

Introduction: Scutellaria pekinensis is one 

of the most valuable Medicinal species of 

the Lamiaceae family. The present study 

aimed to investigate the antibacterial and 

the antioxidant effects of Scutellaria 

pekinensis. 

 

Materials & Methods: In this study, after 

extracting the aqueous and methanol 

extracts, the antioxidant effect of the extract 

was measure-using DPPH and FRAP 

methods. Disk diffusion method was use to 

investigate the antibacterial effect against 

three types of bacteria.In addition, the study 

examined phenolic and flavonoidal. 

 

Findings: The results showed that the 

highest amount of phenol and flavonoid 

were obtained by methanol extract and 

shaker extraction method. The highest 

amount of free radical scavenging (DPPH) 

and FRAP were related to aqueous extract 

and shaker extraction method. The highest 

inhibition zone diameter for Bacillus cereus 

and Escherichia coli in the concentration of 

600 mg/ml were 15.67±0.58, and 

25.33±3.15 respectively, and for 

Staphylococcus aureus, the concentration of 

900 mg / ml was 26±2. Ethics code: 

IR.ausmt.rec.1398.06.6 

 

Discussion & Conclusions: The results 

showed that the solvent type and extraction 

method had a great impact on the amount of 

antioxidant compounds and antibacterial 

effects. Considering the few studies 

performed about this plant, the results of 

this study can be a good report for further 

research. 

 

Keywords: Antioxidant, Antibacterial, 

DPPH, Folin Reagent 
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