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Introduction: Medicinal plants are valuable sources of different antioxidant and
antimicrobial compounds. In this study, the effects of different extraction
methods with aqueous and methanolic solvents were investigated on the
antioxidant and antimicrobial activities of Teucrium hyrcanicum L.
Material & Methods: In this basic experimental study, aqueous and methanolic
extraction was carried out using three methods, including a magnetic stirrer, a
Bain-Marie bath, and Shaker. The antioxidant effects were then determined using
DPPH and RP methods along with the determination of total phenol and total
flavonoid. The antibacterial effect of aqueous and methanolic extracts against
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, and Escherichia coli was determined
through the disk diffusion method.
(Ethic code: IR.ausmt.rec.1398.11.34)
Findings: The evaluation of antioxidant properties showed that methanolic
extract had a stronger effect than aqueous extract. Moreover, it was demonstrated
that the magnetic stirrer method was superior to the other two extraction
methods. The same results were obtained for total phenol and total flavonoid as
well. Evaluation of antibacterial properties revealed that methanolic extract had
antibacterial activity, while aqueous extract did not show antibacterial activity.
Discussion & Conclusion: The results of this study showed that Teucrium
hyrcanicum L. was more effectively extracted through the magnetic stirrer
method than other extraction methods. Both aqueous and methanolic extracts had
antioxidant properties, while only methanol extracts showed antibacterial
properties. Therefore, this plant can have good therapeutic application in the
treatment of diseases due to its antioxidant properties.
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گیاه دارویی مریمنخودی خزری ()Teucrium hyrcanicum L.
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چکیده
مقدمه :گیاهان دارویی منابع ارزشمندی از ترکیبات آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی مختلف هستند .در این مطالعه ،تأثیر
روشهای مختلف عصارهگیری با حاللهای آبی و متانولی بر فعالیتهای آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی گیاه مریمنخودی
خزری بررسیشده است.
مواد و روش ها :این تحقیق یک مطالعۀ پایهای تجربی است .در این مطالعۀ آزمایشگاهی ،عصارهگیری آبی و متانولی با
سه روش مگنت ،بن ماری و شیکر از نمونۀ خشک انجام شد؛ سپس اثر آنتی اکسیدانی با روش های حذف رادیکال آزاد
) DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl.و میزان قدرت کاهندگی ( )Reducing powerبه همراه تعیین میزان فنل
تام و فالونوئید تام تعیین گردید .بررسی اثر ضدباکتریایی عصارۀ آبی و متانولی علیه باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس،
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باسیلوس سرئوس و اشریشیاکالی به روش دیسک دیفیوژن صورت گرفت.
یافتهها :بررسی خواص آنتیاکسیدانی نشان داد که عصارۀ متانولی اثر قویتری نسبت به عصارۀ آبی دارد .در میان
روشهای مختلف عصاره گیری ،روش مگنت نسبت به دو روش دیگر برتری داشت .این نتایج دربارۀ مقدار فنل تام و
فالونوئید تام نیز به همین صورت بود .بررسی خواص آنتی باکتریایی مشخص کرد که عصارۀ متانولی فعالیت آنتی باکتریایی
داشت ،درحالیکه عصارۀ آبی اثر آنتی باکتریایی از خود نشان نداد.
بحث و نتیجهگیری :نتایج بهدستآمده از این بررسی نشان داد که عصارهگیری به روش مگنت ،باالترین کارایی را در
گیاه مریمنخودی خزری داشت .هر دو عصارۀ آبی و متانولی خواص آنتیاکسیدانی داشتند ،درحالیکه تنها عصارۀ متانولی
خواص آنتیباکتریایی از خود نشان داد؛ بنابراین میتوان گفت عصارۀ متانولی به روش مگنت ،بهترین خاصیت
آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی را دارد.
واژههای کلیدی :آنتیاکسیدان ،آنتیباکتریال ،عصاره ،مریمنخودی خزری
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فعالیتهای آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی گیاه
دارویی مریمنخودی خزری

بررسی روشهای مختلف عصاره گیری بر فعالیتهای آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی
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مقدمه
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بخشی از آن در گیاهان نهفته است .استفاده از گیاهان

امروزه با تغییر سبک زندگی و باال رفتن استرس ،میزان

دارویی از قدیمیترین راههای بشر برای درمان بیماریها

عوامل اکسیداتیو در بدن افزایشیافته است ( .)4کاربرد

بوده است .اخیراً رویکرد مردم بیشتر کشورهای جهان به

آنتیاکسیدانها در مواد غذایی یکی از مؤثرترین

مصرف داروهای گیاهی بیشتر شده است .به نظر میرسد

روشهای کُند کردن اکسایش لیپیدها و محافظت اجزای

عوارض جانبی کمتر نسبت به داروهای شیمیایی ،علت

سلول انسانی در برابر خطر رادیکالهای آزاد است.

اصلی این تغییر الگوی مصرف به نفع داروهای گیاهی

کشف جلوگیری از اکسیداسیون لیپیدها بهوسیلۀ ترکیبات

باشد .داروهایی که امروزه در دنیا بهطور وسیعی برای

فنولی موجود در گیاهان دارویی سبب استفاده از این

درمان انواع بیماریها اعم از عفونتهای باکتریایی،

ترکیبات بهعنوان آنتیاکسیدانهای طبیعی در صنایع

ویروسی و قارچی تا انواع بیماریهای متابولیک بهکار

غذایی شد (.)5

میروند ،منشأ طبیعی دارند .این ترکیبات نهتنها در درمان

گیاه مریمنخودی ( )Teucrium hyrcanicum L.از

بیماریهای ناشی از میکروارگانیسمهای بیماریزا مؤثرند،

خانوادۀ نعنائیان است .این گیاه از معروفترین گونههای

بلکه بهطور همزمان میتوانند آثار جانبیای را نیز کاهش

جنس  Teucriumو سرشار از ترکیبات فنلی است که در

دهند که اغلب با مصرف نگهدارندههای شیمیایی و

صنایع غذایی و دارویی بهسبب خواص ضدمیکروبی،

سنتزی همراه هستند (.)1

ضدعفونی ،آنتی-اکسیدانی ،ضدالتهابی و کاهندۀ قند

کمکی عفونتهای میکروبی ،توجه بسیاری از

پایا ،ایستاده ،به ارتفاع  30-70سانتیمتر ،پوشیده از

پژوهشگران را به خود معطوف کرده است .تاکنون تعداد

کرك های بر هم خوابیده ،برگ سبز علفی ،غشایی،

فراوانی از گیاهان عالی بهمنظور یافتن مواد ضدمیکروبی

دارای دمبرگ کوتاه ،تخممرغی ،در قاعده نیمهقلبی،

بررسی شدهاند؛ اما هیچیک از ترکیبات ضدمیکروبی

پهنک آن به ابعاد  8-2/5×1/5سانتیمتر ،در حاشیه

حاصل از آنها قادر به رقابت با آنتیبیوتیکهای رایج

دارای دندانههای ارهای یا کنگره ای کوچک فراوان،

نیست و جستجو برای یافتن عوامل گیاهی ضدمیکروبی

گل آذین سنبلۀ انتهایی طویل و متراکم به طول 10-25

همچنان ادامه دارد ()2؛ بهعنوانمثال ،مریمگلی یکی از

سانتی متر ،کاسۀ گل دارای دندانههای نابرابر ،جام گل

معروفترین گیاهان دارویی است که از دیرباز آثار

ارغوانی و میلۀ پرچم ها خارجشده از جام است .میوۀ

ضدباکتریایی و خواص دیگر آن مورد توجه بوده است.

گیاه فندقه به طول یک میلی متر ،تقریباً کروی ،زاویهدار

در آزمایشی ،اثر ضدمیکروبی عصارۀ آبی سه گونۀ

و غدهپوش است (.)7

مریمگلی بر باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس،

در یک پژوهش انجامشده روی موشهای

اشریشیاکولی و سودوموناس آئروجینوزا بررسی گردید

آزمایشگاهی نر نشان داده شد که گیاه مریمنخودی

که فعالیت ضدباکتریایی از خود نشان داد (.)3

خزری آثار ضددردی و ضدالتهابی دارد که علت

به ایجاد واکنشهای متابولیسمی نامطلوب منجر شود و در

آلکالوئیدهای موجود در برگهای آن باشد؛ بنابراین،

اغلب اوقات ،رادیکالهای آزاد و پراکسیدها تولید

عصارۀ آن بهصورت بالقوه میتواند در کنترل بیماریهای

گردند .آنتیاکسیدانها یکی از مهمترین و باارزشترین

التهابی و دردناك بهکار رود (.)8
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مصرف داروهای صنعتی و ترکیبات شیمیایی میتواند

آن میتواند وجود تریترپنوئیدها ،فالونوئیدها و
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اثربخشی روشهای مختلف عصارهگیری بر فعالیتهای

شد .بهسبب حساسیت باالی عصارهها ،تا زمان آنالیز در

آنتیاکسیدانی ،ضدمیکروبی و تعیین محتوی فنلی و

دمای  4درجۀ سانتیگراد نگهداری گردیدند.

فالونوئیدی تام عصارههای آبی و متانولی گیاه دارویی
مریمنخودی خزری است.

تعیین میزان فنل تام :برای محاسبۀ فنل تام عصارۀ آبی
و متانولی ،از معرف فولین استفاده شد .مراحل
اندازهگیری بدینصورت بود که  300میکرولیتر از هر

جمعآوری نمونه :این تحقیق یک مطالعۀ پایهای

میکرولیتر معرف فولین یک موالر 1200،میکرولیتر

تجربی است .اندامهای هوایی گیاه مریمنخودی خزری در

کربنات سدیم حلشده ( 20درصد) ترکیب میکنیم و با

اواخر بهار و اوایل تابستان سال  ،1398از ارتفاعات

اضافه کردن آب دیونیزه در یک لوله آزمایش ،آن را به

شهرستان بهشهر واقع در شرق مازندران جمعآوری شدند

حجم نهایی  4000میکرولیتر میرسانیم .ترکیب باال را

و به آزمایشگاه زیستفناوری دانشگاه تخصصی

ورتکس مینماییم و به مدت  50دقیقه در دمای  25درجۀ

فناوریهای نوین آمل منتقل گردیدند؛ سپس به مدت 15

سانتیگراد در تاریکی قرار میدهیم؛ سپس جذب در

روز به دور از نور مستقیم خورشید و در سایه خشک شد.

طولموج  765نانومتر توسط دستگاه اسپکتوفتومتر (

پس از خشک شدن ،بهوسیلۀ دستگاه آسیاب برقی

 )UV-Visible Spectrophotometer, Englandدر مقابل

بهمنظور بهکارگیری مفیدتر پودر گردید.

بالنک قرائت شد .استاندارد فنل با استفاده از اسید گالیک

T60

تهیۀ عصاره :برای تهیۀ عصاره از دو حالل آبی و

برای رسم منحنی کالیبراسیون بهکار رفت .میزان فنل تام

متانولی  80درصد به سه روش مگنت ،بنماری_شیکر و

بر اساس میلیگرم گالیک اسید بر گرم مادۀ گیاهی

شیکر (  )Shaker, JTSL10, Iranاستفاده شد .1 :روش

مشخص گردید ()10

ساعت روی هیتر ()Hot plate, Model HS6000, Iran

شد .مراحل اندازهگیری بدینصورت بود که 1500

در دمای  40درجۀ سانتیگراد قرار داده شد؛  .2روش

میکرولیتر از هر نمونه با غلظت  1میلیگرم بر میلیلیتر به

بنماری -شیکر 10 :گرم از نمونه و  100میلیلیتر حالل

 1500میکرولیتر کلرید آلومینیوم ( 20درصد) اضافه

در ارلنی ریخته شد و به مدت  30دقیقه در بنماری با

گردید .ترکیب حاصل به مدت  40دقیقه در دمای اتاق

دمای  70درجۀ سانتیگراد قرار گرفت .در مرحلۀ بعد،

( 20درجۀ سانتیگراد) در تاریکی قرار گرفت و سپس

ارلن به مدت  3ساعت در شیکر با دور  200دور در دقیقه

جذب در طولموج  415نانومتر در مقابل بالنک قرائت

هم زده شد؛  .3روش شیکر 10 :گرم از نمونه و 100

شد .از کوئرسیتین بهعنوان استاندارد برای رسم منحنی

میلیلیتر حالل در یک ارلن ریخته شد .پس از پوشاندن

کالیبراسیون استفاده گردید .میزان فالونوئید عصاره

ارلن با فویل آلومینیومی ،ارلن به مدت  24ساعت در

بهصورت میلیگرم کوئرسیتین بر گرم عصارۀ گیاهی

شیکر با دور  200دور در دقیقه قرار گرفت (.)9

مشخص شد (.)11

پس از بهدست آوردن عصاره از دو حالل و با سه

بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی :آزمون رادیکال 2و2

روش یادشده ،آنها بهوسیلۀ کاغذ واتمن صاف گردیدند

دیفنیل  -1-پیکریل هیدرازیل ) (DPPHو میزان قدرت

و برای تهیۀ عصارۀ خشک ،حالل بهوسیلۀ روتاری حذف

کاهندگی ( ،)RPدو مورد از روشهای بررسی فعالیت

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.3.6

در ارلن ریخته؛ سپس مگنت در ارلن و به مدت یک

عصارۀ آبی و متانولی از معرف کلرید آلومینیوم استفاده
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مگنت 10:گرم از عصارۀ پودرشده و  100میلیلیتر حالل

تعیین میزان فالونوئید تام :برای محاسبۀ فالونوئید
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مواد و روش ها

نمونه را با غلظت  1میلیگرم بر میلیلیتر ،با 1500

فعالیتهای آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی گیاه
دارویی مریمنخودی خزری

با توجه به موارد باال ،هدف از این مطالعه مقایسۀ

و سپس در آون با دمای  40درجۀ سانتیگراد قرار داده
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آنتیاکسیدانی است:

 20دقیقه در دمای  50درجۀ سانتیگراد در بنماری

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم  /شهریور
 ،1401دوره  ،30شماره 44-54 ،3

دیفنیل  -1-پیکریل هیدرازیل )2 :(DPPHو 2دیفنیل -

اتاق قرار گرفت تا سرد شود .به این ترکیب 1000

 -1پیکریل هیدرازیل یک ترکیب رادیکالی پایدار با

میکرولیتر تری کلرواستیک اسید  10درصد (10 TCA

رنگ بنفش است که با احیا شدن توسط عناصر

درصد) اضافه و به مدت  10دقیقه در دور سه هزار در

الکتروندهنده یا هیدروژن (ترکیبات آنتیاکسیدانی) به

دقیقه سانتریفوژ گردید .در یک تیوپ جدید1000 ،

دیفنیل پیکرین هیدرازیل زردرنگ تبدیل میشود.

میکرولیتر از قسمت رویی مخلوط سانتریفیوژشده برداشته

توانایی دادن اتم هیدروژن یا الکترون توسط ترکیبات و

و با  1000میکرولیتر آب مقطر و  400میکرولیتر کلرید

عصارههای مختلف در این آزمون ،با میزان بیرنگ

آهن  0/1درصد ( )FeCl3ترکیب شد و در آخر جذب در

کردن یا کاهش میزان جذب نوری محلول بنفش DPPH

طولموج  700نانومتر قرائت گردید .هرچه جذب بیشتر

در متانول سنجیده میگردد ( ،)12بدین ترتیب که 1000

باشد ،قدرت احیاکنندگی نیز بیشتر است .برای نمونه

میکرولیتر از هر نمونه با  3000میکرولیتر  DPPHدر یک

شاهد نیز از ترکیب  1000میکرولیتر متانول  80درصد به

فالکون ریخته شد و ورتکس گردید تا مواد بهخوبی حل

همراه  1000میکرولیتر آب مقطر و  400میکرولیتر کلرید

شود؛ سپس فالکون به مدت  30دقیقه در دمای اتاق در

آهن  0/1درصد استفاده شد (.)14

نانومتر قرائت شد؛ همچنین از بوتیل هیدروکسی تولوئن

در این تحقیق از آزمایشگاه میکروبشناسی دانشکدۀ

( )BHTبهعنوان استاندارد استفاده گردید .میزان  IC50به

زیستفناوری دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

معنی غلظتی از عصارۀ موردنیاز برای پاكسازی 50

تهیه گردیدند .لیست کلی این میکروارگانیسمها به

درصد رادیکالها محاسبه شد .درصد میزان مهارکنندگی

همراه کد اختصاری آنها در جدول شمارۀ  1آورده

رادیکال  DPPHاز طریق فرمول زیر بهدست آمد (:)13

شده است.
بررسی فعالیت آنتیباکتریایی :برای بررسی فعالیت

%RSA= (Acontrol - Asample) /Acontrol×100
 :RSAمیزان مهارکنندگی رادیکال DPPH

 :Acontrolمیزان جذب شاهد
 :Asampleمیزان جذب نمونه

بررسی اثر آنتیاکسیدانی از طریق میزان قدرت
کاهندگی ( :)Reducing powerدر این آزمایش ،اثر
آنتیاکسیدانی از طریق احیای آهن فریک به فروس
بهعنوان توان آنتیاکسیدانی مواد موجود در نمونه در نظر
 1000میکرولیتر از هر نمونه با غلظت  500میکروگرم بر
میلیلیتر ،با  1000میکرولیتر بافر فسفات  0/2موالر
( )pH=6/6و  1000میکرولیتر پتاسیم فریسیانید  1درصد
( 1گرم در  100سیسی آب) ترکیب گردید و به مدت

دیسک دیفیوژن استفاده شد .برای تهیۀ سوسپانسیون
میکروبی ،ابتدا سویهها در محیط نوترینت براث به مدت
 24-18ساعت انکوبه گردیدند .پس از تهیۀ محیط کشت
مولر هینتون ،باکتریها به روش چمنی روی آن کشت
داده شدند .پس از گذشت  24ساعت از کشت ،باکتریها
در محیط کشت مولر هینتون برای بررسی فعالیت
جدول شمارۀ  .1مشخصات باکتریهای آزمایششده
مشخصات

نام باکتری

کد اختصاری

استافیلوکوکوس اورئوس

ATCC 65138

گرم مثبت

باسیلوس سرئوس

ATCC 11778

گرم مثبت

PTCC 1399

گرم منفی

اشریشیاکالی

ظاهری

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.44

گرفته شد .برای بررسی میزان قدرت احیاکنندگی آهن،

آنتیباکتریایی عصارۀ گیاه مریمنخودی خزری از روش

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.3.6

تاریکی قرار گرفت .در انتها جذب در طولموج 517

میکروارگانیسمهای بررسیشده :باکتریهای استفادهشده
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بررسی اثر آنتیاکسیدانی از طریق آزمون 2و2

گذاشته شد؛ سپس محلول به مدت چند دقیقه در دمای
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روش شیکر ،استوك  1گرم عصارۀ خشک در  1میلیلیتر

برابر با  8/35±0/03بود.

حالل تهیه گردید .غلظتهای  600 ،300و  900میلیگرم

بررسی مقایسۀ میانگین آثار متقابل حالل و روش

بر میلیلیتر از هر عصاره آماده شد و دیسکهای تهیهشده

عصارهگیری :برای فنل تام ،تیمار حالل الکلی و روش

سپس به مقدار  30میکرولیتر از هر غلظت به هر دیسک

الکلی و روش شیکر  ،101/75±0/10تیمار حالل آبی و

بالنک تزریق گردید .در این مطالعه ،از آنتیبیوتیک

روش مگنت  97/01±0/01برای  IC50و برای قدرت

سیپروفلوکساسین بهعنوان نمونۀ کنترل استفاده شد .در

کاهندگی آهن ،تیمار حالل الکلی و روش عصارهگیری

آخر پتریدیشها در دمای  37درجۀ سانتیگراد به مدت

مگنت  1/36±0/00نسبت به سایر تیمارها باالترین مقدار

 24ساعت انکوبه گردیدند و قطر هالۀ عدم رشد برحسب

را داشت؛ همچنین کمترین میزان مقایسۀ میانگین آثار

میلیمتر با استفاده از دستگاه کولیس اندازهگیری شد

متقابل در فنل تام به بنماری-آبی با میزان

(.)15

 ،21/0±66/02در فالونوئید به شیکر-آبی به میزان

تجزیهوتحلیل آماری :نتایج حاصل از این بررسی با

 ،24/0±61/02در  IC50روش بنماری-آبی با میزان

استفاده از نرمافزار آماری  SPSS vol.25بهصورت

 76/0±70/01و در  RPبه روش بنماری-آبی به میزان

انحراف معیار  ±میانگین ( )Mean ± SDبیان گردید و

 0/0±47/00تعلق داشت.

همۀ نمونهها در سه تکرار بررسی شدند .آنالیز آزمون با

آنتیباکتریایی :طبق بررسیهای انجامشده در بخش

استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً

آنتیباکتریایی مشاهده گردید که عصارههای آبی-

تصادفی و مقایسۀ میانگینها با استفاده از آزمون تعقیبی

شیکر هیچ اثر آنتیباکتریایی از خود نشان نداده است.

دانکن ( )Duncanدر سطح  0/05صورت گرفت.

در ادامۀ بررسیها دیده شد که عصارۀ متانولی با غلظت

یافته ها

اثری نداشته است؛ اما عصارههای متانولی با غلظت 600

بر اساس تجزیۀ واریانس ،اثر نوع حالل و روشهای

میکروگرم بر میلیلیتر باعث مهار رشد باکتریهای

مختلف عصارهگیری برای همۀ مواد اندازهگیریشده

باسیلوس سرئوس با قطر هالۀ  11/67±0/58میلیمتر و

معنیدار بود (.)P<0.01

اشریشیاکالی با قطر هالۀ  13/67±1/53میلیمتر و

نتایج مقایسۀ میانگین :مقایسۀ میانگین تیمارها نشان داد

که در حالل الکلی ،بیشترین میزان فنل تام ،47/26±1/41
فالونوئید  IC50 ،94/37±2/99برابر با  95/18±0/21و

استافیلوکوکوس اورئوس با قطر هالۀ 11/67±0/58

میلیمتر شده است.
میزان مهار رشد باکتریهای باسیلوس سرئوس،

قدرت کاهندگی آهن  1/25±0/03با مقادیر ذکرشده

اشریشیاکالی و استاف یلوکوکوس اورئوس به وسیلۀ

نسبت به حالل آبی وجود دارد .در میان روشهای

عصارۀ متانولی با غلظت  900میکروگرم بر میلی لیتر

عصارهگیری ،باالترین میزان فنل تام ،54/00±0/01

نیز ،به ترتیب با قطر هالۀ 11/33±1/53 ،15/33±1/53
و  20/67±0/58میلیمتر مشاهده گردید .به طور

قدرت کاهندگی آهن  1/26±0/04بود که مربوط به

میانگین قطر هالۀ عدم رشد باکتری برای

روش مگنت است و همچنین کمترین میزان همۀ موارد

س یپروفلوکساسین (کنترل)  34/5میلی متر بود .نتایج این

اندازهگیریشده مربوط به روش عصارهگیری با بنماری

مطالعه در جدول های شمارۀ  2و  3گزارششده است.
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فالونوئید  IC50 ،67/52±0/01برابر با  96/50±0/01و
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 300میکروگرم بر میلیلیتر روی هیچیک از باکتریها
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با فواصل مناسب روی این محیط کشت قرار گرفت و

عصارهگیری مگنت  ،52/40±0/01برای فالونوئید حالل

فعالیتهای آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی گیاه
دارویی مریمنخودی خزری

آنتیباکتریایی ،از عصارۀ متانولی بهدستآمده از طریق

است و میزان  IC50برای آنتیاکسیدان سنتزی ()BHT

50
جدول شمارۀ  .2مقایسۀ میانگینهای اثر نوع حالل و روشهای مختلف عصارهگیری بر خواص آنتیاکسیدانی گیاه مریمنخودی خزری
محتوی RP

(میلیگرم کوئرسیتین/

گالیک اسید /گرم عصارۀ

گرم عصارۀ خشک)

خشک)

**

**

**

**

0/891±0/10b

89/02±3/13b

28/76±1/86b

35/62±3/61b

a

a

a

(میلیمول  / Fe2+گرم
گیاه خشک)

حالل
آبی
متانولی

a

1/25±0/03

روشهای عصارهگیری

میزان ( IC50میلیگرم
بر میلیلیتر)

95/18±0/21

**

مگنت

a

بنماری

c

0/80±0/14

شیکر

1/26±0/04

94/37±2/99

**

47/26±1/41

**

a

96/50±0/01

c

85/85±0/01

a

67/52±0/01

c

54/00±0/01

**
a

49/12±0/01

c

32/19±0/01

1/14±0/06b

93/95±0/01b

63/18±0/01b

43/18±0/01b

**

**

**

**

روشهای عصارهگیری
× حالل
مگنت × آبی

c

بنماری × آبی

f

شیکر × آبی

e

1/02±0/00

1/17±0/00

0/48±0/00

a
f

d

97/01±0/01

e

76/70±0/01

e

f

93/34±0/01

c

36/19±0/06

f

25/48±0/06

21/66±0/02

e

24/61±0/02

45/84±0/01
39/37±0/01

مگنت × الکلی

1/36±0/00a

95/98±0/01b

98/86±0/10b

52/40±0/01a

بنماری × الکلی

1/12±0/00d

95/00±0/08c

82/51±0/03c

42/71±0/01d

شیکر × الکلی

b

d

1/27±0/00

a

94/56±0/01

b

101/75±0/10

46/68±0/05

** معنیداری در سطح یک درصد
حروف یکسان بیانگر نبودِ اختالف معنادار میان تیمارها در سطح  5درصد است.
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تیمار

محتوی فالونوئید کل

محتوی فنل کل (میلیگرم

جدول شمارۀ  .3میانگین قطر هالۀ عدم رشد حاللهای آبی و الکلی مریمنخودی خزری بر تعدادی از میکروارگانیسمها به روش شیکر برحسب میلیمتر
50 μl /disk

)(μg/ml

)(μg/ml

300

600

900

300

600

900

باسیلوس سرئوس

34/5

---

---

---

---

11/67±0/58

15/33±1/53

استافیلوکوکوس اورئوس

34/5

---

---

---

---

11/67±0/58

20/67±0/58

اشریشیاکالی

34/5

---

---

---

---

13/67±1/53

11/33±1/53

قطر هالۀ عدم رشد بدون مهارکنندگی ()---

بحث و نتیجهگیری

استخراج ترکیبات فنلی تحت تأثیر قطبیت حالل قرار

یکی از مهمترین مراحل مطالعۀ آنها است .هدف از این

از حاللهای مختلف ،به شدت متفاوت هستند (.)16 ،17

تحقیق استخراج ترکیبات فعال زیستی از حاللهای

متانول برای استخراج فنل کل و فالونوئید کل ،نسبت به

گوناگون با قطبیتهای مختلف بوده است .نتایج بررسی

آب مناسب تر است .شرایط استخراج ترکیبات فنلی مثل

ما بیانگر آن بود که میان میزان مواد فنلی و فالونوئیدی در

دما ،حالل ،زمان عصارهگیری ،روش استخراج و،...

دو عصارۀ آبی و متانولی اختالف معنیداری وجود دارد،

عامل مهمی در تعیین ویژگیهای آنتی اکسیدانی عصاره

بهطوریکه بیشترین میزان فنل و فالونوئید مربوط به

است ( .)18در مطالعهای روی گیاه  Stachys tmoleaو

عصارۀ متانولی بود .نتایج سایر تحقیقات نشان داد که

با استفاده از دو حالل آبی و متانولی برای استخراج

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.44

شناسایی و بررسی ترکیبات سازندۀ گیاهان دارویی

دارد و مقادیر پلیفنلها و فالونوئیدها به علت استفاده

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.3.6

میکروارگانیسم

سیپروفلوکساسین

عصارۀ آبی

عصارۀ متانولی
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متانولی بیشتر از عصارۀ آبی است ()19؛ همچنین در

متانولی بهدست آمد (.)27

گرفت نتایج نشان داد که میزان فالونوئید کل در

باکتری های باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس

عصارۀ متانولی بیشتر از عصارۀ آبی بود ( .)20نتایج

اورئوس که هر دو باکتری گرم مثبت هستند ،با پایین

بهدست آمده از این دو مطالعۀ اخیر برتری عصارۀ

آمدن غلظت ،کاهش پیدا کرد ،بهطوریکه در غلظت

متانولی را نسبت به عصارۀ آبی ،در میزان ترکیبات فنلی

 300میکروگرم بر میلی لیتر ،به طور کامل متوقف شد.

نشان داد که تأییدکنندۀ نتایج به دستآمدۀ از تحقیق ما

این ک اهش و سپس توقف اثر را میتوان به کاهش

است.

غلظت مواد مؤثرۀ عصاره در اثر افزایش رقت آن نسبت

عصارۀ آبی و متانولی گیاه مریمنخودی خزری نشان داد،

منفی است ،نیز در غلظت  300میکروگرم بر میلی لیتر،

این در حالی است که قدرت آنتیاکسیدانی عصارۀ

هالۀ عدم رشد دیده نشد؛ اما در غلظت  600میکروگرم

متانولی بیشتر از عصارۀ آبی بود .این واقعیت که بیش از

بر میلی لیتر ،هالۀ مهار رشد مشاهده گردید؛ اما پس از

یک روش برای اندازهگیری ظرفیت آنتیاکسیدانی

آن با افزایش غلظت ،میزان اثر آنتی باکتریایی کاهش

استفاده میشود ،دلیلی بر اطمینان نداشتن از احاطۀ

پیدا کرد که علت آن احتماالً سرعت آهستهتر یا کمتر

شیمیایی ترکیبات فعال زیستی است؛ بنابراین در این

غلظتهای باالتر عصاره نسبت به غلظتهای پایین تر

تحقیق ،از دو روش  DPPHو قدرت کاهندگی برای

است که سبب میشود هالۀ عدم رشد آن کوچک تر

ظرفیت آنتیاکسیدانی استفاده شد که نتایج یکدیگر را

دیده شود .علت تأثیر متفاوت عصارههای متانولی بر

تأیید میکنند .در بسیاری از گیاهان فعالیت آنتیاکسیدانی

رشد باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی ممکن است

با میزان فنل رابطۀ مستقیم دارد ( .)21 ،22نتایج این

بهسبب تفاوت ساختاری موجود میان دیوارۀ این دو

بررسی همانند سایر مطالعات نشان داده است که گیاهانی

گروه از باکتریها باشد .باکتری های گرم منفی واجد

که ترکیب فنلی باالیی دارند ،فعالیت آنتیاکسیدانی

غشای خارجی هستند که مانند سدی از عبور

باالتری نشان میدهند (.)23 ،24

مولکولهای بزرگ و آب گریز جلوگیری میکند.

عصارۀ متانولی بیشتر از عصارۀ آبی بود؛ بهطورکلی

عصاره ها ماهیت آب گریزی دارند؛ بنابراین میتوان

میتوان نتیجه گرفت که انتخاب نوع حالل تأثیر بسیاری

نتیجهگیری کرد که این مواد امکان ورود و دسترسی به

بر میزان استخراج ترکیبهای فنلی و فالونوئیدی دارد

نقاط فعال درون باکتریهای گرم منفی را ندارند و به

( .)25در مطالعۀ مجینیک و همکاران دربارۀ فعالیت

همین دلیل معموالً باکتریهای گرم منفی در مقایسه با

آنتیاکسیدانی بذر  ،Guaranaباالترین اثر مهاری مربوط

انواع گرم مثبت ،مقاومت بیشتری نسبت به این ترکیبات

به عصارۀ متانولی و پایینترین اثر مربوط به عصارۀ آبی

نشان میدهند ( .)28نتایج مطالعات ما مطابق با سایر

بود ()26؛ همچنین باالترین اثر آنتیاکسیدانی مربوط به

تحقیقاتی است که متانول را به عنوان یک حالل بهتر

عصارۀ متانولی بود که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد.

برای استخراج مواد ضدمیکروبی از گیاهان در مقایسه با

در تحقیقی روی گیاه  Nyctanthes arbortristisبا

سایر حالل ها مانند آب ،اتانول یا هگزان گزارش

استفاده از دو روش عصارهگیری آبی و متانولی نشان داده

می دهند ( .)29 ،30در تحقیقی ،اثر ضدباکتریایی

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.44

با توجه به اینکه در این تحقیق ،میزان فنل و فالونوئید

ازآنجاکه بیشتر ترکیبات مؤثر موجود در عطرمایه و

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.3.6

نتایج تحقیق ما خواص آنتیاکسیدانی را در هر دو

داد .در باکتری اشریشیاکالی که یک باکتری گرم

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

تحقیقی که روی گیاه  Rosmarinus eriocalyxصورت

نتایج مطالعۀ ما نشان داد که اثر عصارۀ متانولی روی

فعالیتهای آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی گیاه
دارویی مریمنخودی خزری

عصاره مشاهده شد که میزان فالونوئید کل در عصارۀ

شد که بیشینۀ فعالیتهای آنتیاکسیدانی در عصارههای
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عصارۀ الکلی و آبی گیاه کارال (
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 ،1401دوره  ،30شماره 44-54 ،3

و

هالۀ مهار رشد برابر یا بیش از  15میلیمتر نشاندهندۀ

استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد که عصاره های

فعالیت بسیار و قطر هالۀ عدم رشد بین  10تا  15میلیمتر

الکلی برگ و میوۀ این گیاه خاصیت آنتی باکتریایی

نشاندهندۀ فعالیت متوسط و قطر هالۀ عدم رشد کمتر از

باالیی دارد ( .)31نتایج تحقیقات دیگری روی گیاه

 10میلیمتر نشاندهندۀ غیرفعال بودن عصاره است (.)36

 Rosmarinus eriocalyx Jord & Fourrنشان داد که

بر اساس این ،گیاه مریمنخودی خزری در غلظت 300

عصارۀ متانولی این گیاه خاصیت ضدمیکروبی بیشتری

میکروگرم بر میلیلیتر ،بر باکتریهای باسیلوس سرئوس

نسبت به عصارۀ آبی دارد ( .)20در تحقیقی روی

و استافیلوکوکوس اورئوس که باکتریهای گرم مثبت

فعالیتهای ضدمیکروبی عصارههای آبی و متانولی گیاه

هستند ،اثر متوسط و در غلظت  900میکروگرم بر

 Red beetنشان داده شد که عصارههای آبی روی

میلی لیتر اثر فراوانی نشان داده است .با توجه به نتایج

هیچکدام از گونههای باکتریهای مطالعهشده تأثیری

بهدستآمده میتوان استنباط کرد که امکان استفاده از

نداشتند ،درحالیکه عصارۀ متانولی این گیاه روی

عصارۀ متانولی گیاه مریمنخودی خزری بهعنوان مادۀ

باکتریهای ،Bacillus Cereus ،Escherichia coli

ضدباکتریایی در درمان عفونتهای ناشی از باکتریهای

Salmonella enteritidis ،Staphylococcus aureus

باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اورئوس وجود

اثر بازدارندگی داشت ( .)32گلشن و همکاران در

دارد.

)charntia

بر

باکتریهای

اشریشیاکالی

تحقیقی با عنوان بررسی آثار ضدباکتریایی عطرمایۀ

در این

مطالعه ،خواص آنتیاکسیدانی و

بر باکتریهای گرم مثبت مثل استافیلوکوکوس اورئوس

عصارۀ آبی داشت؛ همچنین عصارههای آبی هیچگونه

دارد؛ اما تأثیری بر باکتریهای گرم منفی ندارد که

اثر بازدارندگی روی باکتریهای مطالعهشده نداشتند،

علت این امر بیارتباط با وجود لیپید در غشای سلولی

درحالیکه عصارۀ متانولی گیاه مریمنخودی خزری اثر

این دسته از باکتریها نیست ( .)33بهطورکلی،

آنتیباکتریایی مناسبی بهویژه بر باکتریهای گرم مثبت

باکتریهای گرم منفی به علت داشتن الیۀ لیو

داشت .اگرچه آب قطبی تر از متانول است ،اما ترکیبات

پلی ساکارید ،نسبت به باکتری های گرم مثبت ،در برابر

موجود در عصارههای متانولی شبیه ترکیبات موجود در

آثار ضدمیکروبی عطرمایههای گیاهی مقاوم ترند .در

عصارههای آبی است ،با این مزیت که مرحلۀ تبخیر

پژوهشی که روی گیاه اسطوخودوس و رزماری انجام

حالل دربارۀ متانول آسانتر انجام میشود؛ بنابراین

شد ،مشاهده گردید که خاصیت ضدباکتریایی بسته به

پیشنهاد میگردد که متانول برای استخراج مواد

غلظت عطرمایه و جنس باکتری متفاوت است ( .)34این

ضدمیکروبی نسبت به آب حالل مناسبتری است .در

نتایج در مطالعۀ ما نیز دیده شد؛ بهطوریکه با افزایش

میان روشهای عصارهگیری نیز ،روش عصارهگیری

غلظت ،میزان هالۀ مهار رشد بیشتری بر روی

مگنت نسبت به روشهای بنماری و شیکر ،عملکرد

باکتریهای گرم مثبت مشاهده گردید؛ اما بر باکتری

بهتری از خود نشان داد .با توجه به اینکه شرایط اقلیمی

گرم منفی این گونه نبود .تغییر خاصیت ضدباکتریایی

و نوع عصاره بر نتیجۀ آزمایش تأثیرگذار است؛ بنابراین

عطرمایهها در غلظتهای مختلف میتواند به علت تغییر

جمعآوری سایر اکوتیپ های گیاه یادشده و

مقدار ترکیبات فالونوئیدی یا اشکال متشکل فعال آن ها

عصارهگیری به روشهای مختلف امری ضروری و

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.3.6

دادند که عطرمایۀ گیاه اثر ضدمیکروبی مناسبی بهویژه

عصارۀ متانولی خواص آنتیاکسیدانی بیشتری نسبت به

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.44

مریمنخودی طناز ) (Tucreum chamaedrys L.نشان

ضدباکتریایی گیاه مریمنخودی خزری بررسی شد.

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

Momordica

باشد ( .)35بر اساس مطالعۀ سیمنگا و همکاران ،قطر
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