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Abstract 

Background and Aims: Secondary metabolites of plants such as phenols and flavonoids can 

neutralize free radicals and antioxidant and cytotoxic activities of plants are related to their 

polyphenolic compounds. Antibiotic resistance has become a major problem in the treatment 

of infectious diseases and led to the usage of medicinal plants. The purpose of the current 
study was to investigate the total phenolic and flavonoid compounds of Lavandula angustifolia 

and Melissa officialis, and evaluate their antibacterial effects on Staphylococcus aureus and 

Escherichia coli. 

Materials and Methods: Two extraction method of lyophilization and the water bath method 

were used in the extraction of Lavandula angustifolia and Melissa officialis.  Folin-ciocalteu 
and aluminum chloride methods were used for the determination of total phenolic and 

flavonoid compounds and microdilution broth and disc diffusion methods were used for the 

evaluation of the antibacterial effect. 

Results: The results showed that the total phenolic compounds of Lavandula angustifolia with 
the amount of 24 ± 0.04 mg /g DW using the lyophilization method and methanol solvent and 

the total flavonoid compounds of Lavandula angustifolia with the amount of 17.85 ± 0.011 mg 

/g DW using leophilization and ethanol solvent were the highest amounts among others. 

Methanol extract of Lavandula angustifolia was the most effective extract with a 9.5 and 7.5 

mm zone of inhibition and on Escherichia coli and Staphylococcus aureus respectively. 
Conclusion: It can be concluded that Lavandula angustifolia and Melissa officialis contain 

phenolic and flavonoid compounds that can be used as medicinal plants in the treatment of 

infectious diseases caused by Staphylococcus aureus and Escherichia. 
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 مقاله پژوهشی

و اسطوخودوس  هیبادرنجبو اهانیعصاره گ یدیو فالونوئ یفنل باتیترک زانیسنجش م

 ییایخواص ضدباکتر یمختلف و بررس یریگ عصاره یها ها و روش با استفاده از حالل

 آنها

5، فخری سادات حسینی4، خدیجه کیارستمی3حجت صادقی علی آبادی ،2قربانی، نسیم *1پریچهر حناچی
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 چکیده

آزاد  یه ا ک ال یراد یس از یخنث   یب را  ییب ا  ت وان ب القوه    دهای  مانن د فن و و فنونو   ن اه ا یگ هی  ثانو یه ا تی  متابول: و هدد   مقدمه

-یمقاوم ت آنت   ام روزه  م رتب  اس ت.    ی آنه ا دی  فنونو  ای   یفنل   ب ات یترک هب   اه ان یگسیتوتوکس یکی  و  یدانیاکسیآنت تیدارند. فعال

 یکروبیض  دم یدر براب  ر داروه  ا ی  یوق  وم مقاوم  ت دارو .ش  ده اس  ت ویه  ا تب  دیم  اریدر درم  ان ب یمش  کو اساس   کی  ب  ه  یکیوتی  ب

و  یفنل   ب ات یترک ت ام  زانی  م نی ی مطالع ه تع  نی  از ا ه د  در معالج ه عفون ت اس تفاده ش ود.      ی ی دارو اه ان یت ا از گ  اس ت باعث شده 

 ییایاث  رات ض  دباکتر یابی  ارز و یری  گعص  اره روش و ح  نل نیبهت  ر یبررس   وو اس  طوخودو   هی  بادرنجبو اهی  گ دو یدهای  فنونو 

 است. یاکلیشیاشر و اور و  لوکوکو یاستاف یباکتر یآنها بر رو

گی  ری ش  د و مق  دار فن  و و  : گیاه  ان بادرنجبوی  ه و اس  طوخودو  ب  ا دو روش لی  و فیلی  زه و خیس  اندن عص  اره   هدد مددد و و شو 

س نجی ف ولین س یکالتو و کلری د آلومینی وم تعی ین ش د. فعالی ت ض دمیکروبی          ه ای رن    ه ا ب ا اس تفاده از روش   فنونو ید تام عص اره 

 های مایع میکرودایلوشن و انتشار دیسک تعیین گردید.استفاده از روشها با عصاره

ب ا روش لی وفیلیزه و    mg/g DW  04/0 ± 24 : نت ای  نش ان داد ک ه مق دار ک و ترکیب ات فنل ی اس طوخودو  ب ا مق دار          هد  ی فتده 

روش لی  وفیلیزه و ب  ا  mg/g DW 11/0 ± 85/17 ح  نل مت  انول و می  زان ک  و ترکیب  ات فنونو ی  دی اس  طوخودو  ب  ا می  زان   

  mm 19ح  نل ات  انول ب  ا ترین می  زان را دارا بودن  د. عص  اره مت  انولی گی  اه اس  طوخودو  ب  ر ب  اکتری اشریش  یاکلی ب  ا قط  ر هال  ه  

 mm 15 قط ر هال ه   ب ا  همچن ین عص اره مت انولی اس طوخودو     . ات انولی داش ته اس ت    ه ای آب ی و  بیشترین اث ر را نس بت ب ه ح نل    

 ر و  داشته است. وا استافیلوکوکو  بهترین اثر را بر باکتری

 نیبهت  ر. هس  تند یدی  فنونو  و یفن  ول ب  اتیترک مانن  د یس  تیز فع  ال ب  اتیترک یح  او اس  طوخودو  و هی  : بادرنجبویریددگجددهینت

درم ان عفون ت    یب را  ی ی دارو اه ان یگب ه عن وان    توانن د  یم   ک ه  دی  گرد نی ی تع مطالع ه  نی  ا در اه ان، یگ نیا یریگ عصاره یبرا حنل

 .رندیمورد استفاده قرار گ یاکلیشیاور و  و اشر لوکوکو یاستاف از یناش یها

 کلم ت کلیدی

 .ضدباکتریایی، اسطوخودو ، بادرنجبویه، فنونو ید، فنول
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 مقدمه

های فنلی یک گروه ویژه از متابولیتپلیهای اکسیدانآنتی

ها دهند که نقش مهمی درحفاظت بافتثانویه را تشکیو می

 های آزاد اکسیژن ومقابو اثرات اکسیدکنندگی رادیکالدر 

-ها میاکسیدان. آنتی(1) کنندسایر عناصر فعال ایفا می

های های متعددی از جمله بیماری از بروز بیماری توانند

جلوگیری  سکته قلبی، آلزایمر دیابت، التهابی، سرطان،

و  ادیز نهیهز ویبه دل یزیتجو یامروزه داروها . (2)نمایند 

 یاز عوارض جانب یاریناخواسته مانند بس یعوارض جانب

در شوند.  یداده نم حیدر معالجه سرطان ترج یدرمانیمیش

مواد  ریو سا یاهیگ یبه دنبال داروها مارانیب حال حاضر

-بیترک عصاره .(3) ها هستندیماریدرمان ب یبرا یعیطب

 که بوده کیترپن یاجزا از یمخلوط یحاو یعیطب یها

 سهیمقا در کمتر یجانب عوارض و یکروبیمضد خواص یدارا

 همکاران و مقتدر پژوهشباشد. در یم ییایمیش یداروها با

 تیکلپوره و فعال هیعطرما ی( اثر ضدباکتر2013)

 که داد نشان  ینتا. قرار گرفت یمورد بررس آن یضدباکتر

باشد. یم یامنحظه قابو یضدباکتر اثر یدارا کلپوره اهیگ

 وجود سبب به کلپوره جمله از نعنام خانواده اهانیگ

-به یفنل باتیترک و هیعطرما گوناگون یدیترپنو  باتیترک

 اریبس یضدباکتر اثر لحاظ از دهایفنونو  خصوص

 اهیگ نیا یضدباکتر اثرات یبررس  یباشد. نتایم موردتوجه

اور و  و  لوکوکو یاستاف مثبت گرم یهایباکتر یرو بر

 یگرم منف یهایباکتر و سیدیدرمیاپ لوکوکو یاستاف

 ،یپنومون نیکلبس ،یفلکسنر گنیش نوزا،یسودومونا  آ روژ

نشان داد که  ایمارسسنس و اشرش ایسراش ،یفیسالموننت

با  سهیدر مقا یتوجهقابو یاثرات ضدباکتر یدارااین گیاه 

 (.4) است نیکلیتتراسا بیوتیکآنتی

زای مهمی برای انسان عوامو بیماریها از و کواستافیلوک

-موجب بروز گستره وسیعی از بیماری شوند ومحسوب می

های سیستمیک در انسان )از قبیو عفونتهای خطرناک 

-و عفونت مجرای ادرار ها و استخوان های نرم،بافت پوست،

ها پس از کواستافیلوک. (5) .شوندمی های فرصت طلب(

نسبت به آن مقاومت نشان سیلین، به سرعت معرفی پنی

ک وهای استافیلوکدرصد از سویه 10دادند و امروزه کمتر از 

-سیلینپنی باشند.بیوتیک حسا  مینسبت به این آنتی

سیلین، های نیمه سنتتیک مقاوم به بتا  کتاماز )متی

کلوگزاسیلین( تولید شدند که اگزاسیلین، دی نفسیلین،

ها هم بیوتیکن گروه آنتیها به ایکومتاسفانه استافیلوک

توجهی در ها توانا ی قابوکواستافیلوک مقاومت نشان دادند.

در حال ها را دارند. بیوتکایجاد مقاومت در برابر اکثر آنتی

 ها،لوکوکو یاستاف بر موثر کیوتیبیحاضر تنها آنت

-بیماری کلیی اشریشیاهاباکتری.  (6) است نیسیونکوما

ها کنند که از میان آنمی انسان ایجاد های متعددی را در

درصد  70بیش از ها،سمیدرصد کو سپتی 35تا  30

 ای را ههای رودعفونت و اکثر های مجرای ادراریعفونت

 .(7) توان نام بردمی

 (Lavandula angustifolia) گیاه اسطوخودو 

از تیره نعنا متر سانتی 60حداکثر ارتفام تا گیاهی بوته مانند

 ژرامبول، تانن، بورنئول، نرول، لینالول، استات،لینالیواست. 

 فنونو یدها و بوتیریک،اسید والریک،اسید پروپیونیک،اسید

ترکیبات برخی از گرانیول  کادینن، کومارین، ها،فنو

 د.نباشگیاه اسطوخودو  میی دهندهشیمیایی تشکیو

گیاه اسطوخودو  یافت  کم درالکو به مقدار خیلیپریلیو

ای شده اثر مهارکنندهشود که براسا  تحقیقات انجام می

. (8) دهداز خود نشان می متعددی هایناروی سرط

های باریک که در می با برگ اسطوخودو  گیاهی است دا

گزش  آسم، معالجه خروسک، مهبو، های ریه، تدرمان عفون

 Botrytis ارچآما  مثانه، بازدارندگی بر رشد ق حشرات،

cinerea (2008همکاران  ) و برومند. (9) است تایید شده 

یباکتر یرو را اسطوخودو  اهیگ اسانس ییایاثر ضدباکتر

و نشان دادند که اسانس  یو مثبت بررس یگرم منف یها
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 یبرا ییایمیش یداروها نیگزیتواند جایاسطوخودو  م

 .(10) گردد یکروبیم یهاعفونت درمان

 گیاهی دارویی،  (Meliss officialis)بادرنجبویهگیاه 

از تیره  مترسانتی 80تا  30 علفی و پایا، پرشاخه، به ارتفام

 ترکیبات شیمیایی برگ گیاه حاوی یک ماده تلخ، نعناست.

مواد پکتیکی،  رزینی، مواد مختلف، هایقند، کامفر تانن،

 بوی شبیه مطبوم بوی مایعی بیرن  باکه  ملیس اسانس

 تیخاص به توانیم آن یخواص درمان ازد. باشمی، لیمو

 و کننده سردردبهبود ،کنندهاثر آرام ه،معد یضدتشن ، مقو

 اشاره یسمیرمات یهادرد ،یستریه ،یخوابیب ،جهیسرگ

 با حنل نوم به ییایمی(. بازده استخراج ش11) نمود

دارد. مواد  یبستگ گیریو روش عصاره ی مختلفهاتیقطب

 مثو ساده از مختلف یهافنو یدارا است ممکن یاهیگ

شده با   زهیمر یتا مواد پل نیانیآنتوس و یفنل یدهایاس

ها فنو نیبر امختلف باشد. عنوه ریمثو تانن در مقاد

 و هانیپروتئ مانند یاهیگ مواد گرید با نیهمچن

 روش چیه نی. بنابراهستند ارتباط در هادراتیکربوه

 یهااستخراج تمام فنو یمناسب براکه  یاستخراج جهان

 ق،یتحق نیهد  از ا .(12) دندار وجود ،باشد یاهیگ

 جهتاسطوخودو   و هیبادرنجبو اهانیاستفاده از برگ گ

در استخراج ی و حنل ریگعصاره روش نیبهتر انتخاب

 یدیفنونو  ،یفنل باتیترک مانند ییایمیوشیب باتیترک

 .باشدیم هاآن ییایضدباکتر خواص یبررس و اهانیگ

 شو  ک ش

 تهیه نمدنه

از و اسطوخودو  گیاهان مورد بررسی شامو بادرنجبویه 

برگ  گردید. تهران تهیهدر گیاهان دارویی فیروزه باغ 

 خشک و ،در تاریکیو آوری جمعدر فصو بهار  گیاهان

 دور از نور و شده در دمای اتاق وپودر تهیه گردید.ب سیاآ

های مورد استفاده برای  تمامی حنل رطوبت حفظ گردید.

های بیوشیمیایی از شرکت مرک و گیری و سنجشعصاره

 سیگمای آلمان تهیه شد.

 شو  تهیه پدوش لیدفلیزه

در  اهانیگرم از پودر خشک گ 10نمونه،  هیروش ته نیدر ا

در  قهیدق 90شد و سپس  ختهیحنل ر ترلییلیم 250

پس از  .دیگرد ینگهدار گرادیدرجه سانت  70یدما

و پس از  قهیدق 10دور و به مدت  3000در  فوژیسانتر

 یمحلول حاصو توس  دستگاه روتار یگذراندن از صاف

 -70 یدر دما زریدو هفته داخو فر مدتو به  دیگرد ظیتغل

ساعت توس  دستگاه  24 به مدت . سپسشد زیدرجه فر

داخو . پودر حاصو دیگرد ویتبد زهیوفلیبه پودر ل زهیوفلیل

 4 یدربسته و دور از نور و در دما یتریلیلیم 5 هایالیو

 (.13) شد ینگهدار زیدرجه تا زمان آنال

 گیریعص شه شو 

 تریلیلیم 20را در  زهیوفلیو ل هیگرم از نمونه اول 2مقدار 

و درون شد  ختهی%( ر80%، متانول 80حنل )آّب، اتانول 

 90گراد به مدت یدرجه سانت 70 یدر دما یماردستگاه بن

در  قهیدق 10نمونه به مدت  ،پس از آن .قرار داده شد قهیدق

 ییرو عیما ،قرار گرفت. در آخر وژیفیدور در  سانتر 3000

 4 یگذرانده شد. عصاره در دما یاز صاف فوژیحاصو از سانتر

 نی(. در ا14) شد ینگهدار زیتا زمان آنال گرادیدرجه سانت

%( 70%، متانول 70مطالعه از سه حنل مختلف )آّب، اتانول 

( استفاده ساندنیو خ زهیلیوفی)ل یریگو دو روش عصاره

استخراج  رد یریگحنل و روش عصاره نهیتا به دیگرد

 گردد. سهیمقا یکروبیضدم باتیترک

 ت متعیین محتد ی فنلی

سنجی تام براسا  روش رن محتوای ترکیبات فنلی

Folin-Ciocalteu اسید به عنوان با استفاده از گالیک

های لیتر از محلولمیلی 2/0 گیری شد. بهاستاندارد انداره

لیتر میلی 2/0مقطر و لیتر آبمیلی8/1های گیاهی، عصاره
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 اضافه شد. بعد از (1:15v/v) سیوکالتیو رقیق-معر  فولین

سدیم کربنات% 7لیتر از محلول میلی 3با افزودن  دقیقه، 5

 لیتر رسانده شدمیلی 5مقطر به حجم مخلوط واکنش با آب

دقیقه نگهداری در دمای آزمایشگاه جذب  90بعد از  و

نانومتر خوانده و از جذب  750 ها در طول موجنوری آن

 منحنی استاندارد آن رسم گردید ،دمحلول های استاندار

(15). 

 ت م گی ه نتعیین محتد ی فالوندئید

آلومینیوم سنجی کلریدتام به روش رن محتوای فنونو ید

گیری شد. با استفاده از کو رستین به عنوان استاندارد اندازه

( 100های )صفر تاهای استاندارد با غلظتابتدا محلول

لیتر از محلول استوک کو رستین در متانول  بر گرممیلی

ل لیتر محلومیلی 2/0سپس به  .مطلق تهیه گردید

لیتر میلی 1/0 آلومینیوم ولیتر کلریدمیلی 2/0استاندارد 

 زده شد.به خوبی هم % آبی افزوده و33اسید استیک

لیتر میلی 5% به حجم 96درنهایت مخلوط واکنش با اتانول 

دقیقه حفظ  30درجه به مدت  25رسانده شد و در دمای 

منحنی  نانومتر خوانده و 415سپس در طول موج  .گردید

 .(16)شد ستاندارد رسم ا

تعیین حس سیت ضدمیکروبی به شو   نتش ش  ز 

 ویسک 

-های مورد مطالعه که قبن با محی  کشت نوترینتسویه

آگار بر روی محی  مولرهینتون ،بود شدهبراث آماده 

کلونی، به مقدار دست آوردن تک)شرکت مرک( به منظور به

سوآپ استریو در لیتر در سطح پلیت ریخته و با میلی 5/0

جهات مختلف پخش گردید. پلیت داخو انکوباتور در دمای 

ساعت نگهداری گردید.  24گراد به مدت درجه سانتی 37

شده شامو سه دیسک بننک و یک دیسک های آمادهپلیت

( در داخو mcg 10بیوتیک )دیسک جنتامایسین آنتی

 50آنگاه  .ها به صورت کامن استریو قرار گرفتخانه

 40،50،60های شده با غلظتمیکرولیتر از عصاره قبن تهیه

لیتر در سه حنل آب، اتانول، متانول را گرم در میلیمیلی

میکرون به صورت کامن  2/0پس از عبور از فیلتر با قطر 

استریو به ترتیب روی دیسک بننک گذاشته شده بر 

ها را محی  کشت حاوی باکتری تلقیح شد. درنهایت پلیت

 24پس از  درجه انکوبه نموده و 37داخو انکوباتور با دمای 

 .(7) ساعت نتای  برسی شد

 MIC)کشندگی و  تعیین حد قل غلظت ب زو شندگی

,MBC)
 

 میکرولیتر از 450مقدار  ،9تا  2های درون میکروتیوپ

های میکرولیتر از عصاره 450محی  اضافه شد و میزان 

سپس از  .شد افهاض 2و 1های گیاهی به درون چاهک

میکرولیتر به میکروتیوپ شماره  450، 2میکروتیوپ شماره 

همین ترتیب تا میکروتیوپ  رقت به یریخته شد و سر 3

میکرولیتر از  450ساخته شد و در آخر  8شماره 

بعد به تمام در مرحله شد.  دور ریخته 8میکروتیوپ شماره 

میکروارگانیسم میکرولیتر از 100ها به میزان میکروتیوپ

درجه  37درون انکوباتور  ساعت 24اضافه شد و به مدت 

 10به میزان  ،ساعت 24 گذشت قرار داده شد. بعد از

های حاوی محی  میکرولیتر از هر میکروتیوپ بر روی پلیت

کنترل مثبت، میکروتیوپ در این مطالعه کشت برده شد. 

پ میکروتیو ،حاوی باکتری و محی  کشت و کنترل منفی

به باشد. در پایان، باتوجهحاوی باکتری و عصاره گیاهی می

 MBC، میزان MICدست آمده از تست ههای بغلظت

 .(17و14) محاسبه شد برای هر غلظت از عصاره

 تجزیه و تحلیل آم شی

- شده برای سنجش ترکیبات فنلیانجام هایآزمایش تمام

 کامن هایبلوک آماری طرح براسا  پژوهش این در کو

 هر انجام از اند. بعدتکرار طراحی شده 3در  تصادفی

 در 24نسخه   SPSSافزار نرم از استفاده با هاسنجش، داده

 عوامو نوم براسا  .شدند تحلیو P<0/05احتمال  سطح

 طرح برای طرفهیک واریانس تجزیه کمک به آزمایش مورد
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دار معنی و مقایسه هامیانگین ( ANOVA )یک عامو 

 به هاداده و دیگرد نییتع هانیانگیم نیب اختن  بودن

 .شدند یبندگروه دانکن یا چنددامنه آزمون کمک

 ه  ی فته

ح صل  ز پدوش  مق یسه محتد ی ترکیب ت فنلی

 لیدفلیزه گی ه ن

نشان داد که بیشترین و کمترین محتوای ترکیبات   ینتا 

فنلی در عصاره حاصو از پودر لیوفلیزه گیاه اسطوخودو  

، و mg/g DW 04/0± 24 به ترتیب  در عصاره متانولی

عصاره آبی پودر لیوفلیزه گیاه  کمترین ترکیب فنلی در

دست آمد. هب mg/g DW  035/0± 5/19 اسطوخودو 

بیشترین و کمترین محتوای فنلی در عصاره حاصو از پودر 

لیوفلیزه در گیاه بادرنجبویه به ترتیب در حنل آبی این 

کمترین مقدار در این  و mg/g DW 06/0± 8/23گیاه 

 mg/g DW 02/0± 19گیاه در عصاره متانولی به میزان 

ن دست آمد. در سنجش ترکیبات فنلی پودر لیوفلیزه ایبه

بیشترین ترکیب در عصاره متانولی گیاه  ،دو گیاه

 عصاره آبی این گیاه بود. کمترین مقدار در اسطوخودو  و

 

وش گی ه  (M(، مت ندلی)E)  ت ندلی (،w) لیدفلیزه آبیعص شه ح صل  ز پدوش  میز ن ترکیب فنلی وش -1 شکل

 ه سطدخدووس و ب وشنجبدی

های ها با حرو  متفاوت در ستونمقادیر بین میانگین

 باشد.دار میدهنده تفاوت معنینشان ،مشابه

 مق یسه محتد ی فنلی ح صل  ز پدوش  ولیه گی ه ن

های نتای  حاصو از بررسی میزان ترکیبات فنلی عصاره

اولیه از برگ گیاهان اسطوخودو  و حاصو از پودر 

های آبی، اتانولی، متانولی که به بادرنجبویه که در حنل

نشان داد که در گیاه  ،گیری گردیدروش خیساندن عصاره

 mg/g DW 09/0± 23 اسطوخودو  عصاره متانولی

بیشترین مقدار ترکیبات فنلی را داشته است و این مقدار در 

 و mg/g DW 03/0± 19 ترتیبآبی به  عصاره اتانولی و

mg/g DW 02/0± 18 باشد. در گیاه بادرنجبویه نیز می

  mg/g DW عصاره آبی بیشترین مقدار ترکیب فنلی

و این ترکیب در عصاره اتانولی و  را داشته8/19 014/0±

 mg/g و mg/g DW 011/0± 14 متانولی به ترتیب

DW  017/0± 6/13 نتای  کلی نشان داد  .بوده است

عصاره متانولی گیاه  بیشترین ترکیب فنلی از پودر اولیه در

کمترین مقدار  و mg/g DW  092/0± 23 اسطوخودو 

 mg/g DW  017/0± در عصاره متانولی گیاه بادرنجبویه

 دست آمد.به 6/13
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به ترتیب وش گی ه  (M(، مت ندلی)E ت ندلی) (،w)یعص شه ح صل  ز پدوش  ولیه، آب میز ن ترکیب فنلی وش -2 شکل

 ب وشنجبدیه  سطدخدووس و

های ها با حرو  متفاوت در ستونمقادیر بین میانگین

 باشد.دار میدهنده تفاوت معنینشان ،مشابه

شده مق یسه محتد ی ترکیب ت فالوندئیدی  ستخر ج

  ز پدوش لیدفلیزه 

 اهیگ یدیفنونو  باتیترک نیانگیم محاسبه از حاصو  ینتا

 ،یاتانول ،یآب یهاحنل در هیبادرنجبو و اسطوخودو 

نشان داد که در اسطوخودو   ساندنیبه روش خ یمتانول

 بیترت به یدیفنونو  باتیترک زانیم نیکمتر و نیشتریب

011/0 ±85/17 mg/g DW 023/0 ،یدر عصاره اتانول ±

85/15 mg/g DW و یآبعصاره  در 

 025/0 ±85/14 mg/g DW اهیگ نیدر عصاره متانول ا 

 یدر عصاره اتانول بیترت به هیبادرنجبو اهیباشد و در گیم

023/0 ±85/16 mg/g DW046/0 ی، عصاره متانول ±

3/12 mg/g DW 35/6± 007/0 یعصاره آب و  mg/g 

DW عصاره در یدیفنونو  بیترک نیشتریدست آمد. بهب 

 و mg/g DW 85/17± 011/0 اسطوخودو  اهیگ یاتانول

± 007/0 هیبادرنجبو اهیگ یآب عصاره در زانیم نیکمتر

35/6 mg/g DW دست آمد.هب 

 

وش گی ه  (M) (، مت ندلیE)  ت ندلی (،W) عص شه ح صل  ز پدوش لیدفلیزه آبی فالوندئیدی وش  تترکیب -3 شکل

 ب وشنجبدیه سطدخدووس و 
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های ها با حرو  متفاوت در ستونمقادیر بین میانگین

 باشد.دار میدهنده تفاوت معنینشان ،مشابه

مق یسه محتد ی ترکیب ت فالوندئیدی  ستخر ج شده 

  ز پدوش  ولیه گی ه ن

 باتیترک یمحتوا نیانگیم محاسبه از حاصو  ینتا

 اهانیبرگ گ هیپودر اول شده ازهیته یهاعصاره یدیفنونو 

 ،یمتانول ،یآب یهاحنل در هیاسطوخودو  و بادرنجبو

 داد نشان ،شد یریگعصاره ساندنیخ روش به که ،یاتانول

 ب،یترت به مقدار نیکمتر و نیشتریب اسطوخودو  اهیگ در

 ،mg/g DW 35/12± 01/0 اهیگ نیا یدر عصاره اتانول

 ی، عصاره متانولmg/g DW 85/11± 02/0 یعصاره آب

057/0 ±35/8 mg/g DWاهیگ دست آمد. در، به 

در  بیبه ترت یدیفنونو  بیترک زانیم زین هیبادرنجبو

 ی، در عصاره اتانولmg/g DW 35/9± 025/0 یعصاره آب

081/0 ±85/11 mg/g DW، 017/0 یعصاره متانول  ±

35/7 mg/g DW داد نشان  ینتا سهیدست آمد. مقابه 

 mg/g 35/12± 011/0 اسطوخودو  اهیگ یعصاره اتانول

DW یعصاره متانول و یدیفنونو  باتیترک زانیم نیشتریب 

کمترین میزان را  mg/g DW 35/7± 017/0 هیبادرنجبو

 .داشته است

 

( وش گی ه M(، مت ندلی)E ت ندلی) (،Wعص شه ح صل  ز پدوش  ولیه، آبی) فالوندئیدی وش  تمیز ن ترکیب -4 شکل

  سطدخدووس و ب وشنجبدیه

های ها با حرو  متفاوت در ستونمقادیر بین میانگین

 باشد.دار میدهنده تفاوت معنینشان ،مشابه

 MICو  سکیح صل  ز شو   نتش ش و جینت 

لیوفلیزه حاصو از پودر  متانولی، اتانولی، آبی، هایعصاره

اسطوخودو  به منظور تعیین خصوصیات  بادرنجبویه و

اور و   های استافیلوکوکو میکروبی در مقابو باکتریضد

 اشریشیاکلی بررسی گردید. و

 یباکتر روی بر اسطوخودو  اهیگ یعصاره متانول

 به نسبت را اثر نیشتربی mm19  هاله قطر با یاکلیشیاشر

عصاره  نیهمچن. داشته است یاتانول و یآب یهاحنل

اثر را  نیبهتر mm15 قطر هاله  با اسطوخودو  یمتانول

نتای  ر و  داشته است. واو  کولوکیاستاف یباکتربر 

MIC  وMBC   اتانولی  نشان داد عصاره متانولی و

 و عصاره آبی با غلظت بادرنجبویه نیز مانند اسطوخودو 

(60 mg/mlهر ) شریشیاکلی اثر دو گیاه بر رشد باکتری ا

گیاه بر باکتری  اتانولی دو عصاره متانولی و. نداشته است

بازدارندگی  که اثر ر و  نیز نشان دادواو  کواستافیلوک

 کدورت تشکیو نشده است. ولی عصاره آبی و داشته رشد

(60 mg/ml) دو گیاه نشان داد هیچ اثری بر باکتری هر-

 های مورد مطالعه نداشته است.
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  وشئدس لدکدکی ست ف و ی کلیشی شر یب کتر بر  هیگ وو ششد عدم ه له قطر -1 جدول

 E. Coliدر باکتری  (mm)قطر هاله 

 در باکتری (mm)قطر هاله 

Staphylococcus aureus 

 60 

mg/ml 

 50 

mg/ml 

 40 

mg/ml 

 60 

mg/ml 
 50 

mg/ml 

40  
mg/ml 

 گیاهان حنل

 آب 0 0 0 0 0 7

 اتانول 11 13 13 13 15 15 اسطوخودو 

 متانول 9 11 15 11 17 19

 آب 0 0 7 0 0 8

 اتانول 11 11 11 9 13 13 بادرنجبویه

 متانول 7 9 13 11 11 13

 

 بحث

گیاهان دارویی حاوی ترکیبات فعال زیستی از جمله 

-ها با ساختارساکاریدآلکالو ید و پلی ها،فنوپلی فنونو ید،

لوژیکی مانند کوهای فارماهای متفاوتی هستند که ویژگی

 خون،کاهش فشار التهابی،ضد میکروبی،ضد اکسیدانی،آنتی

ها به خوبی بخش آنسرطانی و آرامفعالیت ضد استر ،ضد

استخراج این ترکیبات به عوامو  شناخته شده است.

ها نوم حنل و روش ترین آند که مهممتعددی بستگی دار

)لیوفیلیزه و  انتخاب روش استخراج باشند.استخراج می

بستگی به  )آّب، اتانول و متانول( و حنل خیساندن(

 های مختلف یک گیاه و نیز مواد متشکله آن دارد.قسمت

انتخاب حنل مخصوص برای هر دسته از ترکیبات گیاهی 

ه با این ترکیبات مواد دیگری زیرا همرا بسیار مشکو است.

گذار نیز وجود دارد که بر روی درجه حنلیت آن ها تاثیر

نتای  حاصو از این پژوهش نشان داد که . (6) باشندمی

ها با ترکیب شیمیایی و درجه قطبیت متفاوت توانایی حنل

استخراج ترکیبات مختلفی از گیاه را دارند که روی خواص 

و همکاران حاج مهدی پور تای  تحقیق ن گذار است.آن تاثیر

(  نشان داد کارایی استخراج ترکیبات فنلی توس  2009)

 ای افزایش یافته است.طور قابو منحظههای قطبی بهحنل

ها بنابراین آب به دلیو قطبیت با  در بیشتر استخراج

متانول بیشترین ترکیبات فنلی را  نسبت به اتانول و

مقایسه نتای   نیز حاضردر تحقیق ستخراج نموده است. ا

متانول در  استخراج ترکیبات فنلی با سه حنل آب، اتانول و

روش استفاده از  دو که در هر گیاه بادرنجبویه نشان داد

گیاه عصاره آبی گیاه بادرنجبویه  اولیهپودر  وفلیزه ویپودر ل

در گیاه  و استخراج نموده است بیشترین ترکیب فنلی را

آبی عصاره  متانولی نسبت به عصاره اتانولی واسطوخودو  

به اینکه در تحقیق توجهاین بااند. بنابرکمی بهتر عمو نموده

 حاصو شد؛همکاران نیز نتیجه مشابه  وحاج مهدی پور 

متانولی برای استخراج  توان نتیجه گرفت حنل آبی و می

این از لحاظ  ترکیب فنلی برخی گیاهان بهتر است و

جداسازی ترکیبات موثره  باشد.صرفه مییز بهاقتصادی ن

ها در توس  حنل به ساختار شیمیایی و درجه قطبیت آن

 های گیاهی وابسته است.سازی در اندامکمحو ذخیره

دانش کافی در مورد  ها،درنتیجه برای فهم کارایی حنل

 در پژو هش .(2) ساختار ترکیبات گیاهی ضروری است

Flamini ( 2001و همکاران)  بازده استخراج عصاره

دارچین توس  حنل متانول در هر دو روش حنل سرد و 

سوکسله با تر از حنل استون تعیین شد. در مقایسه کلی 

 ازبین دو حنل و دو روش استخراج، عصاره متانولی حاصو 
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در  روش سوکسله بیشترین راندمان استخراج را داشت.

و  بیشترین ترکیب نیز در گیاه اسطوخود مطالعه حاضر

وفلیزه در عصاره یل واولیه فنلی در هر دو روش پودر 

در پژوهش حاضر محتوای . (18) دست آمدمتانولی به

-طور معناها با قطبیت بیشتر بهترکیبات فنلی توس  حنل

سیستم حنل آب  قطبی بود.های غیرداری با تر از حنل

داشت و با بیشترین محتوای فنلی را در گیاه بادرنجبویه 

-های قطبی به دلیو داشتن ثابت دیاین واقعیت که حنل

 جهت استخراج منطبق بود ،تر هستندالکتریک با  مطلوب

 گزارشو همکاران   Williams،2001 در سال. (18)

ستن برای ا ل ووآبی نسبت به متان -لوکه حنل اتان کردند

برای  و استتر ها از گیاه چای مناسبگیری فنونو یدعصاره

 ل وواستخراج ترکیبات فنلی از پوست بادام زمینی اتان

دست آمده از . نتای  به(19)باشد میب بهتر آل از ومتان

بادرنجبویه  استخراج ترکیبات فنونو یدی اسطوخودو  و

بیشترین العه ان مورد مطحنل اتانول در گیاه نشان داد

و وفلیزه یمقایسه پودر ل را داشته است و فنونو یدمقدار

وفلیزه ترکیبات فنونو یدی یپودر لدر نشان داد  اولیه

 با حاضرتحقیق نتای  بنابراین بیشتری استخراج شده است. 

که حنل اتانولی برای استخراج  Williamsتحقیق 

مطالعه  نتای . (17) منطبق است ،فنونو ید بهتر بوده

Kumar در استخراج ترکیبات فنلی از  (2013) همکاران و

شده توس  سبو  جو نشان داد که محتوای فنلی استخراج

برابر بیشتر از  4 تر از استون وبرابر با  3متانول حدود 

 در 2007 همکاران در سال و Golluce. (20) هگزان بود

مختلف های مقایسه حنل وگیاه جنسین  روی تحقیقی بر 

حاوی مقدار با تری از فنو  ،های اتانولیعصاره دریافتند که

ولی  باشد.آب می تام نسبت به عصاره متانولی وفنونو ید و

حنل  حنل آب در گیاه بادرنجبویه و حاضر مطالعهدر 

بیشترین ترکیب فنلی را استخراج  ،متانول در اسطوخودو 

  تحقیقمشابه  پژوهش حاضر، عصاره اتانولی. کرد

Golluce ها بیشترین ترکیب فنونو یدی را در همه عصاره

بر غشای فنلی برخی از این ترکیبات  .(21) داشته است

 هاهای غشایی میکروارگانیسمپنسمایی یا روی مهار آنزیم

 محتوی لیپیدی گیاهان بر های استخراج وروش موثر است.

زیادی داشته های گیاهی تاثیر باکتریایی عصارهفعالیت ضد

های گرم های بدون لیپید روی باکتریاگرچه عصاره ؛است

 (. 22) است هاثر بودبی یاکلیشیاشر منفی مثو

 گیری نتیجه

 اهیگ یعصاره متانول نکهیبه اباتوجه قیتحق نیادر 

 گرید حنل دو به نسبت یتربا  یفنل بیاسطوخودو  ترک

بر  بیشتریخاصیت ضدباکتریایی عصاره  نیا و داشته

ارتباط ؛ درنتیجه است داشته یاکلیشیاشر یباکتر

 نیا ییایباکترضد تیخاص و یفنل بیترک نیب یمیمستق

 یبرا شودیم شنهادیپ. وجود داشته باشد دتوانمی اهیگ

بر  ی این گیاهفنل خالص بیترک ، تاثیرموضوم نیا دییتا

 .مورد بررسی قرار گیرد هایباکتر

 تشکر و قدشو نی

ارشد رشته  یکارشناس نامهانیمقاله  برگرفته از پا نیا

. باشدیدانشگاه الزهرا م یستیدانشکده علوم ز یمیوشیب

 نیا انجام در که یپژوهشگران و دیاسات یتمام از لهیوسنیبد

 .گرددیم یقدردان و تشکر رساندند، یاری مطالعه

 یم ل تیحم 

  .است شده یمال تیحما الزهرا دانشگاه طر  از پژوهش نیا

 یمالحظ ت  خالق

 .است شده تیرعا یاخنق اصول تمام پژوهش نیدر ا

 من فع تض و

گونه تضاد منافعی در نمایند که هیچنویسندگان اعنم می

 .پژوهش حاضر وجود ندارد
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