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چکیده
اهداف در این پژوهش فعالیت های ضدمیکروبی ،آنتی اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس و عصارههای گیاه
دارویی کاهمکی ( )Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor.رشدیافته در استان سیسالتان و بلوچسالتان بررسالی شالده
است.
مواد و روشها برای بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی شامل ترکیبات فنولی و فبونوئیدی کل موجود در سه عصاره
(متانولی ،اتانولی و آبی) و اسانس ،بهترتیب ،روشهای معرف فولین -سیوکالتیو ،روش رنگسنجی کلرید آلالومینی
و  GC-MSو فعالیت آنتالی اکسالیدانی عصالارههالای مختلالب باله دو روش  DPPHو  FRAPو فعالیالت ضالدمیکروبی
ترکیبات موجود در اسانس و عصارهها علیه سه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس سرئوس ،اشرشالیاکلی و
دو قارچ آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکنس باله دو روش انتشالار از چاهال و لالداقل غلهالت مهارکننالدة رشالد
میکروب ( )MICاستفاده شد.
یافتهها نتایج نشان داد که عصارة متانولی بیشترین میزان ترکیبات فنولی و فبونوییدی و فعالیت آنتالیاکسالیدانی
و در مقابل ،عصارة آبی لداقل میزان این ترکیبات و فعالیت را داشت .در بررسی ترکیبات موجود در اسالانس ،ساله
ترکیب پیپریتون ( 91/81درصد)  ،کارن ( 1/989درصد) و لیمونن ( 2/699درصالد) از عمالدهتالرین ترکیبالات بالود.
بررسی نتایج لاصل از آثار ضدمیکروبی نشان داد که اسانس و عصارهها اثر مهارکنندگی قابلمبلهالهای بالر همالة
باکتریها و قارچهای مورد استفاده نشان داد ،بهطوری که این اثر کامب ً وابسته به غلهت بوده است.
نتیجهگیری به طور کلی ،این مطالعه نشان داد که ایالن گیالاه کاندیالدای خالوبی در درمالان بیمالاریهالای ناشالی از
استرسهای اکسایشی و بیماری های ناشی از میکروبهای بیماریزاست .همچنین ،با توجه باله قالدرت بالاای ایالن
گیاه در از بین بردن عوامل بیماریزا جایگزین مناسبی برای آنتیبیوتی هاست.

مقدمه
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در گیاهان نهفته است .امالروزه ،در کشالورهای درلالا توسالعه،
به دلیل بروز عوارض جانبی ناشی از مصرف داروهای شیمیایی،
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ترکیبات فعا بیولوژیکی از گیاهان بالهسالرعت در لالا انجالام
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عزیزیان شرمه و همکاران

( 29/9درصد) و المو ( 1/1درصد) ترکیبات اصلی آن گزارش
شده است ] .[26در مطالعه ای روی اسالانس گونالة مالورد نهالر
رشالدیافته در هنالد ترکیبالالات پولگالون ،میرسالالن ،بتالا-پیالالنن و
پیپریتون از ترکیبات عمده بود ].[21
تحقیقات نشان می دهد کاله اسالانس گیالاه کالاهمکالی روی
قالالارچهالالای پنسالالیلیوم ،میکروسالالپوریوم ،کاندیالالدا آلبیکالالنس،
آسالالپرژیلوس نالالایجر و بالالاکتریهالالای باسالالیلوس سالالوبتیلیس،
استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیالدرمیتیس آثالار
بازدارندة قابل توجهی دارد ] .[29مطالعات نشان مالی دهالد کاله
این گیاه اثر ضدمااریایی باایی نیز دارد ] .[22استفاده از ایالن
گیاه در طب سنتی ایران ،در درمان درد معده و آنفالوانزا نیالز
گزارش شده است ] .[29از این رو ،مطالعالة لاضالر باله بررسالی
ترکیبات مؤثرة اسانس گونالة  C.olivieriرشالدیافته در اسالتان
سیسالالتان و بلوچسالالتان و بررسالالی عملکالالرد آنتالالیاکسالالیدانی،
ضدمیکروبی و محتوی فنولی و فبونوییدی کل عصارههالای آن
میپردازد.

است ].[2
اسانسها در اندامهای مختلالب گیاهالان یافالت مالیشالود و
به علت تبخیر در اثر مجاورت هوا ،روغنهالای اسانسالی نامیالده
میشود ] .[1با توجه به استفادة بیرویه از آنتالی بیوتیال هالا و
افزایش مقاومت در باکتریهالا ،یالافتن جالایگزینهالای مناسالب
برای آنتی بیوتی هالا امالری ضالروری اسالت .بالههمالین دلیالل،
مطالعات گسالتردهای در مالورد پتانسالیل اسالتفاده از ترکیبالات
ضدمیکروبی موجود در اسانس و عصالارة گیاهالان در کنتالر و
درمان عوامل بیماری زا صالورت گرفتاله اسالت ] .[9آثالار مفیالد
آنتیاکسیدان ها بر سبمتی بشر موضوعی جدی است .بهعبارت
دیگر ،آنتی اکسیدان مولکولی است کاله توانالایی جلالوگیری یالا
آهسته کردن واکنش اکسایشالی سالایر مولکالو هالا را داراسالت.
واکنش های اکسایشی قادر به تولید رادیکا های آزاد است کاله
طی واکنشهای زنجیری ،این مولکو ها باله ساللو هالا آسالیب
جدی میرساند ،ولی ترکیبات آنتیاکسیدانی ،این واکنشهالای
زنجیری را با لذف لدواسطهای رادیکالی آزاد متوقب میکند
و از انجام واکنش های اکسایشی بیشالتر بالا اکسیدشالدن خالود
جلوگیری بهعمل میآورد ].[9
آنتیاکسیدانها به دو صورت طبیعی و سنتزی وجالود دارد
] .[1امالروزه ،بیشالتر تحقیقالات صالورتگرفتاله بالر اسالتفاده از
آنتیاکسیدانهای جدید و بیخطر از منالاب گیالاهی ،لیالوانی،
میکروبی و غذایی تمرکالز یافتاله اسالت ] .[9ترکیبالات فنلالی از
جمله فبونوییدها دستهای از ترکیبات فیتوشیمیایی است کاله
انتشار وسیعی در گیاهان دارد و فعالیت بیولوژیکی متنوع ایالن
ترکیبات از جمله فعالیتهالای آنتالیاکسالیدانی ،ضالدمیکروبی،
ضدالتهابی و گشادکنندگی عروق آن در بسیاری از بررسالیهالا
گزارش شده است ] [1و نقش مهمی در نگهالداری محصالوات
غذایی و لفظ سبمتی انسان دارد ].[9
جنس  Cymbopogonاز طایفة  ،Andropogonaeزیرتیالرة
 Panicoidaeaو تیرة  Poaceaeاست .از این جالنس در ایالران
دو گونة  C. olivieriو  C. parkeriشناسالایی و گالزارش شالده
است ] .[8گونالة  C. olivieriدر نالوالی محلالی و بالومی ایالران
نهیر استان های فارس ،کرمان ،هرمزگان ،خوزستان و سیستان
و بلوچستان به نامهای کاه مکی ،نالد و پوتالار معالروف اسالت
] .[26تاکنون تحقیقالات انالدکی روی گونالة  C. olivieriانجالام
شده است .تحقیقات نشان می دهالد کاله ایالن گیالاه سرشالار از
ترکیبات ثانویه ای چون آلکالوییدها ،ساپونینهالا و روغالنهالای
اسانسی است ].[22
محققالالان اسالالانس ایالالن گیالالاه را در منالالاطر مختلالالب ایالالران
بررسی کالردهانالد و پیپریتالون ( 19/9درصالد)  ،آلفالا -تالرپینن

مواد و روشها
مواد شیمیایی و میکروارگانیسمهای مورد استفاده
تمامی مواد شیمیایی مورد استفاده ،با خلوص بالاا تهیاله شالد.
معرف فولین ،گالی اسید ،سالدی بیکربنالات ،سالولفات آهالن،
استات سالدی  ،سالدی سالولفات(TPTZ) 2,4,6-tripyridyl-s- ،
 ،triazineاتانو  ،متانو و دی متیالل سولفوکسالاید ،از شالرکت
مالالر و  -1،1دیفنیالالل -1 -پیکریالالل -هیالالدرازیل (،)DPPH
بوتیبت هیدروکسالی تولالوئن ( )BHTو کوئرسالتین از شالرکت
سالالیگما-آلالالدریو و میکروارگانیسالال هالالای اسالالتفادهشالالده شالالامل
بالالاکتریهالالای اسالالالتافیلوکوکوس اورئالالوس (،)PTTC 1112
باسالالیلوس سالالرئوس ( ،)PTTC 1154اشرشالالیا کلالالی ( PTTC
 )1399و قارچهای آسپرژیلوس نایجر ( )PTTC 5012و کاندیدا
آلبیکالالنس ( )PTTC 5027از سالالازمان پالالژوهشهالالای علمالالی و
صالالنعتی ایالالران ( )IROSTتهیالاله شالالد .بالالرای محلالالو سالالازی و
شستشو از آب دوبار تقطیر استفاده شد.
تهیة اسانس و عصاره
برای تهیالة اسالانس و عصالاره ،نموناله ی گیالاهی مالورد نهالر از
ارتفاعات تفتان واق در شهرستان خاش در استان سیسالتان و
بلوچستان در سا  2989جم آوری و برای شناسایی و تأییالد
نام ،نمونة هرباریومی از آن تهیاله و باله بخالش هربالاریوم مرکالز
پژوهشالالی گیاهالالان دارویالالی و زینتالالی دانشالالگاه سیسالالتان و
بلوچستان انتقا و با ارائة کالد هربالاریومی  ،9191شناسالایی و
نامگذاری شد .پس از آن ،نمونة مورد نهر در مکالانی باله دور از
611
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از  DPPHبا غلهت  6/2میلیموار و  2میلیلیتر متانو تهیاله
شد .بعد از  96دقیقه قالراردادن در دمالای اتالاق ،جالذب نالوری
نمونهها در طو مو  121نانومتر در مقابل ببن قرائت شالد.
درصد مهار رادیکا های آزاد با استفاده از فرمو زیر محاسالبه
شد.

نور آفتاب و بهمدت ی هفته خش شد .اسانسگیری بهروش
تقطیر با آب و با اسالتفاده از دسالتگاه کلالونجر صالورت گرفالت
] .[21بدین منهور ،مقدار  216گرم از پودر خش شدة گیاه به
بالن  1لیتری انتقا یافت و مقدار  2/1لیتر آب دوبار تقطیر به
آن اضافه شد .اسانسگیالری بالهمالدت  9سالاعت بعالد از زمالان
بالالهجالالوشآمالالدن آب ادامالاله یافالالت .در انتهالالا ،بالاله اسالالانسهالالای
بهدست آمده مقدار مشخصی هگزان نرما اضافه شد تا فاز آبی
و آلی از ه جدا شود .اسانس لاصل با سدی سالولفات بالدون
آب رطوبت زدایی شد .برای اسالتخرا عصالارة گیالاه کالاهمکالی،
عصاره گیری باله روش ماسراسالیون (خیسالاندن) انجالام گرفالت
] .[29بدینمنهور مقدار  26گرم از پودر خش آن را باله 266
میلیلیتالر از لالب هالای مختلالب (متالانو  ،اتالانو  ،آب دوبالار
تقطیر) افزوده و بهمدت  19ساعت روی شیکر بهه زده شد.
نمونة بالهدسالتآمالده بالا کاغالذ صالافی واتمالن  91صالاف و
بهمنهور لذف کامالل ررات معلالر ،هالر کالدام از عصالارههالا بالا
دستگاه سانترفیوژ با سرعت  26666دور در دقیقه بهمدت 96
دقیقه سانترفیوژ شدند .پس از لذف لب  ،بهدلیل لساسالیت
باای عصارههای بهدست آمده و اسالانس گرفتالهشالده باله نالور،
لرارت و اکسیژن ،درب آنها بسته و تا زمان آنالیز در یخچالا
و در دمای  9درجة سانتیگراد نگهدار شد.

%IP = (A control- A sample / A control) × 100

 :%IPدرصالد مهالار رادیکالا هالای آزاد (درصالد بالازداری
آنتیاکسیدان در برابر رادیکا های آزاد)
 :A controlجذب شاهد (لاوی  2میلیلیتالر از متالانو در 2
میلیلیتر از محلو  DPPHاست)
 : A Sampleجذب نمونه (لاوی لج های مختلفی از عصالارة
گیاهی (آنتیاکسیدان) ،متانو و محلو )DPPH
پالالالس از محاسالالالبة درصالالالد بالالالازداری ( ،)%IPمنحنالالالی
کالیبراسیونی آن بر لسب غلهت ( )µg/mlرس شد و پالس از
بهدست آمدن معادلة خط نمودار ( ،)y=ax+bبا جایگزینکالردن
عدد  16در محور  ،yمقدار  IC50از محور  xمحاسالبه و قالدرت
آنتی اکسیدانی عصاره ها بر اساس  )µg/ml( IC50گالزارش شالد.
 IC50غلهتی از آنتی اکسیدان است کاله در آن قالدرت بالازداری
عصارهها  16درصد است .در این تست از بوتیبت هیدروکسالی
تولوئن( ،BHT ،آنتیاکسیدان سنتزی) بهعنوان کنتالر مثبالت
استفاده شد.

شناسایی ترکیبات ثانویة تشکیلدهندة اسانس
اسالالانس گیالالاه کالالاهمکالالی پالالس از آمالالادهسالالازی بالاله دسالالتگاه
کروماتوگرافی گازی متصل به طیبسالنج جرمالی تزریالر شالد.
دستگاه کرومالاتوگرافی از نالوع  Agilent 7890Bو طیالبسالنج
جرمی مد  ،Agilent 5977Aشامل ستون  HP-5MSبهطالو
 96متر ،قطر داخلی  116میکرومتالر و ضالخامت ایالة داخلالی
 6/11میکرومتر بود .دمای محل تزریر و دمای نهایی بهترتیب
 116و  196درجة سانتیگراد بود .از گاز لامل هلی با سرعت
 2میلی لیتر در هر دقیقه با ولتالاژی بالا انالرژی  16 evاسالتفاده
شد .شناسایی طیبها با کم بانال اطبعالات جرمالی ،زمالان
بازداری ،محاسبة اندیس کواتس ،مطالعة طیبهای جرمی هالر
یال از اجالالزای اسالانس و مقایسالاله بالا طیالالب جرمالی کتابخانالالة
دیجیتالی صورت گرفت .همچنین ،درصالد هالر یال از اجالزای
تشکیلدهندة اسانس تعیین شد.

اندازهگیری توان آنتیاکسیدانی بهروش احیای یون آهن
(1 FRAP ،)III
برای اندازهگیری توان آنتیاکسیدانی الیای آهن ،روش بنزی و
استرین با کمی تغییر استفاده شد ] .[29در لولالة آزمالایش باله
 166میکرولیتر از عصاره ،مقدار  2/9میلیلیتر از محلالو تالازة
فرپ افزوده شد (محلو تازة فرپ با افزودن  11میلیلیتر بالافر
اسالالتات 1/1 ،میلالالیلیتالالر محلالالو  TPTZو  1/1میلالالیلیتالالر
محلو  FeCl3.6H2Oقبل از انجام آزمایش تهیه شد) .مخلوط
فوق  1دقیقه در دمای  91درجة سانتیگراد قرارگرفت .سالپس،
جذب محلو ها با دستگاه اسپکتروفتومتری فرابنفش-مرئی در
طالو مالو  181نالانومتر قرائالت شالد .فعالیالت الیاکننالدگی
عصارهها با استفاده از منحنی استاندارد بر لسب میلیمو یون
آهن ( )IIبر میلیگرم وزن خش نمونه محاسالبه شالد .در ایالن
آزمایش از بوتیبت هیدروکسی تولوئن بهعنوان کنتالر مثبالت
استفاده شد.

ارزیااابی فعالیاات آنتاایاکساایدانی بااهروش قاادرت
مهارکنندگی رادیکالهای آزاد DPPH
فعالیت آنتیاکسیدانی عصارهها با استفاده از روش اندازهگیالری
کاهش ظرفیالت رادیکالالی ()Radical Scavenging Capacity
بهکم  1-1دی فنیل -2-پیکریل هیدرازیل )(DPPHارزیابی
شد ] .[21غلهتهای مختلب از عصارهها بههمراه  2میلیلیتالر

اندازهگیری مقدار فنول کل
محتوای فنو کالل بالا اسالتفاده از معالرف فالولین -سالیوکالتیو
اندازهگیالری شالد ] .[28باله  6/1میلالیلیتالر از عصالارههالا1/1 ،
میلیلیتر واکنشگر فالولین سالیوکالتیو  26درصالد و پالس از 1
616
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اتمام کار ،محیط های کشت باکتریایی در انکوبالاتور  91درجاله
بهمدت  19ساعت و کشتهای قارچی در انکوبالاتور  19درجاله
بهمدت  99ساعت انکوبه شد .در نهایت ،پالس از گذشالت -19
 99ساعت ،کشتهای میکروبی از نهر تشکیل یا عالدمتشالکیل
هالة عدمرشد بررسی و قطر هالههای تشالکیلشالده بالر لسالب
میلیمتر اندازهگیری و گزارش شد.
بالالرای تعیالالین لالالداقل غلهالالت مهارکننالالدگی رشالالد ()MIC
اسانس و عصارههای مورد نهر ،از روش رقالت لولالهای اسالتفاده
شد ] .[11بدینمنهور از عصارههالای آمالادهشالده در لولالههالای
آزمایش لاوی  8میلی لیتر محیط کشت مالولر هینتالون بالراث
سری رقتهای آمادهشده برای اسانس و عصالارههالا تهیاله شالد.
سپس ،به هالر یال از لولالههالا  2میلالی لیتالر از سوسپانسالیون
میکروبی تهیه شده تلقیح شالد .لولالة آزمایشالی لالاوی محالیط
کشت و میکروب تلقیح شد ولالی فاقالد اسالانس و عصالارههالا و
به عنوان شاهد مثبالت و لولالة آزمالایش لالاوی محالیط کشالت
بههمراه عصاره یا اسانس ولی فاقالد بالاکتری و قالارچ بالهعنالوان
شاهد منفی نیز آماده شد .در نهایت ،تمامی لولههالای آزمالایش
به انکوباتور با دمای  91درجاله بالرای بالاکتریهالا و دمالای 19
درجه برای قارچها و بهمدت  99-19سالاعت انتقالا داده شالد.
بعد از انکوباسیون ،هالر لولاله از نهالر کالدورت لاصالل از رشالد
میکروارگانیس ها بررسی و کمترین رقتی که در آن بهعلت اثالر
مهارکنندگی اسانس و عصاره ها کدورتی ایجالاد نشالد  MICدر
نهر گرفته شد.

دقیقه 1 ،میلیلیتر از محلو  1درصد سدی کربنات اضافه شالد
و بالالهمالالدت  96دقیقالاله در مکالالانی تاریالال و در دمالالای اتالالاق
قرارگرفت .پس از آن جذب نمونهها در طو مو  196نانومتر
در دستگاه اسپکتوفوتومتر فالرابنفش-مرئالی در مقابالل ببنال
قرائت شد .گالی اسید استاندارد رس منحنالی کالیبراسالیون
بهکار رفت و میزان فنو کل بر اساس میزان معاد میلیگالرم
گالی اسید در گرم عصاره گزارش شد.
تعیین مقدار فالونوییدهای کل
برای سنجش میزان فبونویید کل از روش رنگسالنجی کلریالد
آلومینی اسالتفاده شالد ] 166 .[16میکرولیتالر از هالر کالدام از
عصارههای موجود بهصورت جداگانه با  2/1میلالیلیتالر اتالانو ،
 6/2میلالالیلیتالالر کلریالالد آلالالومینی ( 26درصالالد اتالالانولی)6/2 ،
میلیلیتر استات پتاسی ( 2موار) و  1/9میلیلیتالر آب مقطالر
ترکیب شد .سپس محلو ها در دمای اتاق بهمالدت  96دقیقاله
قرارگرفت .جالذب محلالو هالا در طالو مالو  921نالانومتر بالا
دسالالتگاه اسالالپکتروفتومتری فالالرابنفش -مرئالالی قرائالالت شالالد .از
کوئرستین برای رسال منحنالی اسالتاندارد اسالتفاده و در انتهالا
میالالزان فبونوییالالد کالالل بالالر اسالالاس میالالزان معالالاد میلالالیگالالرم
کوئرستین در گرم عصارهها گزارش شد.

بررسی فعالیت ضدمیکروبی
نمونههای میکروبی با استفاده از محیط کشالت لوریالا برتالانی و
سابورد دکستروز و بر اساس روش های اسالتاندارد الیالا شالد و
بالالهمنهالالور سوسپانسالالیون میکروبالالی از کشالالت  19سالالاعته هالالر
میکروارگانیس به صورت مجزا به لوله هالای آزمالایش لالاوی 9
میلی لیتر مولر هینتون براث تلقیح و سوسپانسیونی با کالدورت
معاد نی م فارلند آماده شد.
بررسالالی آثالالار ضالالد باکتریالالایی و ضالالد قالالارچی اسالالانس و
عصارههای گیاه کاهمکی نخست بالا روش انتشالار از چاهال در
آگار ] [12انجام شد .بدین منهور ،از سوسپانسیون هر میکروب
به مقدار  266میکرولیتر روی پلیت لاوی مولر هینتالون آگالار
برای باکتری ها و سابورد دکستروز آگار برای قارچهالا ریختاله و
با سواپ استریل در سه جهت بهصورت انبوه کشالت داده شالد.
سالالپس ،در سالالطح هالالر ی ال از پلیالالتهالالای کشالالت داده شالالده
چاه ال هالالایی بالاله قطالالر تقریبالالا  9میلالالیمتالالر و بالاله فاصالاللة 1
سالالانتیمتالالری از هالال ایجالالاد و درون هالالر چاهالال مقالالدار 16
میکرولیتر از هر ی از رقتهای آمادهشدة نمونهها بالا سالمپلر
ریخته شد .از آنتیبیوتی های ضد باکتریالایی آمپالیسالیلین و
جنتامیسین و ضد قارچی کلوتریمازو بهعنوان شاهد مثبالت و
از محلو  DMSOبهعنوان شاهد منفی اسالتفاده شالد .پالس از

تجزیه و تحلیل آماری
تمامی آزمایش ها در سه تکرار در قالب طالر آزمایشالی کالامب
تصادفی انجام گرفت و نتایج بهدستآمده با استفاده از نرمافزار
 SPSS.16تجزیه وتحلیل شد .مقایسة معناداری میانگینهالا بالا
استفاده از آزمون چند دانة دانکن در سطح التمالا  1درصالد
بررسی شد .همچنین ،برای رس شکلها و نمودارها از نرمافزار
 Microsoft Excel 2010استفاده شد.

یافتهها
خبصة کلی نتایج لاصل از تفکیال اسالانس لاصالل از آن در
جدو  2بههمراه درصد هر ترکیب آمده است .بر اساس جدو
 ،2در اسانس گیاه کاهمکی تعداد  19ترکیب شناسایی شد کاله
در مجموع  89/911درصد از وزن کل اسانس را تشکیل داد .از
میان ترکیبالات شناسالاییشالده ،ترکیالب پیپریتالون بالا 91/81
درصد-1 ،کارن با  1/989درصد -D ،لیمونن با  2/699درصالد
از عمده ترین ترکیبات بود .در اسانس این گیاه  9/198،درصالد
611
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از ترکیبالالات مربالالوط بالاله سالالزکوئیتالالرپنهالالا و  9/898درصالالد از
ترکیبات مربوط به ترکیبات دیگر است.

از ترکیبات مربالوط باله منالوترپن هالای هیدروکربناله91/611 ،
درصد از ترکیبات مربوط به منوترپنهای اکسیژنه 1/91،درصد

جدول  .6ترکیبات شناساییشده در اسانس گیاه کاهمکی

درصد
کل
6/191
6/211
1/989
6/969
2/699
6/112
6/191

درصد
نسبی
6/98
6/12
9/66
6/91
2/92
6/96
6/19

زمان
بازداری/دقیقه
9/91
1/96
1/19
9/28
9/19
9/16
8/89

ضریب کواتس
(شاخص بازداری)
899
881
2661
2621
2692
2611
2691

Fenchon

2/619

2/11

26/96

2681

Trans-P-Menth-2-en-1-ol

نام ترکیب

*

β-Cymene
2,3-Dehydro-1,8-cineole
(+)-2-Carene
o-Cymene
D-Limonene
trans-β-Ocimene

2269
22/96
6/18 6/919
2221
21/61
2/11 2/626
Cyclohexene, 3-acetoxy-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-1-methyl
2219
21/11
2/21 6/896
p-Cymen-8-ol
2291
21/19
2/19 2/691
α-Terpineol
2218
21/91
6/11 6/126
Cis-piperitol
2299
29/28
6/12 6/912
Tranc-piperitol
2192
29/11
266 91/81
Piperitone
2111
21/69
6/11 6/119
2-Caren-10-al
2199
21/19
6/19 6/196
Thymol
2998
29/62
6/19 6/298
(-)-β-Bourbonene
2991
19/91
6/99 6/16
α-Eudesmol
2998
19/98
6/12 6/211
)Ledene oxide-(II
2991
19/98
6/99 6/921
Cubenol
2919
19/29
6/11 6/921
T-Muurolol
2999
19/98
6/81 6/191
β –Eudesmol
* شاخص بازداری با تزریر مخلوط هیدروکربنهای نرما ( )C6-C24به ستون  HP-5MSمحاسبه شده است.
Cis-p-Menth-2-en-1-ol

شماره
2
1
9
9
1
9
1
9
8
26
22
21
29
29
21
29
21
29
28
16
12
11
19

 ،)98/12±1/19و کمترین اثر آنتیاکسیدانی مربوط به عصالارة
آبی با مقالادیر  IC50=296/99±9/81 µg/mlو mM Fe2+/mg
 21/2±2/81 Sampleبالوده اسالالت .ایالالن مقالادیر بالالرای عصالالارة
اتالانولی  IC50=12/28±9/21 µg/mlو mM Fe2+/mg Sample
 91/28±9/29بهدست آمد .میزان  IC50بالوتیبت هیدروکسالی
تولوئن نیز  9/91±2/21میکروگرم بر میلیلیتر بهدست آمد.

نتایج لاصل از قدرت آنتیاکسیدانی عصالارههالای مختلالب
(متانولی ،اتانولی و آبالی) در مقایساله بالا بالوتیبت هیدروکسالی
تولالوئن در شالالکل  2آمالالده اسالالت .نتالالایج قالالدرت خنثالالیسالالازی
رادیکا های پایدار  DPPHو الیاکنندگی یونهای آهالن ()III
نشان داد که در هر دو مورد عصارة متالانولی بیشالترین قالدرت
آنتالالیاکسالالیدانی را نسالالبت بالاله سالالایر عصالالارههالالا دارد (µg/ml
mM
Fe2+/mg
 IC50=19/91±9/19و Sample

619
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شکل  .6مقایسة قدرت آنتیاکسیدانی عصارههای مختلف گیاه کاهمکی در مقابل  BHTبه دو روش  DPPHو FRAP

عصالالارههالالای اتالالانولی و آبالالی بالالهترتیالالب mgGAE/g extract

محتوای فنولی و فبونوییالدی کالل عصالاره هالا بالا دسالتگاه
اسپکتروفتومتری فرابنفش -مرئی سنجش شد .مقایسة مقالادیر
فنو کل و فبونویید کل در شکل  1آمده است .نتالایج بیالانگر
آن است که عصارة متانولی با مقدار  91/19±2/91میلالیگالرم
گالی اسید بر گرم عصاره ،بیشترین مقدار فنالو و بالا مقالدار
 91/99±2/99میلیگرم کوئرستین بالر گالرم عصالاره بیشالترین
مقدار فبونوئید را به خود اختصاص داده است .این مقادیر برای

91/21±9/29

– extract

QUE/g

 29/11±9/21 mgو

19/19±2/19 mgGAE/g extract
 8/91±6/99بوده اسالت .نتالایج نشالان داد کاله لالب متالانو
توانسته است بیشتر ترکیبات فنولی و فبونوییالدی را در خالود
لل کند و این مورد برای لب آب خیلی کمتر بوده است.

شکل  .1مقایسة مقادیر فنول و فالونویید کل موجود در عصارههای مختلف گیاه کاهمکی

611

– mg QUE/g extract
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بیشتر شده است .نتایج لاصالل از تالأثیر غلهالتهالای مختلالب
عصارههای متانولی ،اتانولی ،آبی و اسانس گیاه کاهمکی با روش
انتشار چالاهکی و لالداقل غلطالت مهارکننالدگی رشالد ()MIC
بهترتیب در جداو  9 ،1 ،9 ،1 ،9 ،9 ،1و  8نشالان داده شالده
است.

بررسالی نتالایج لاصالالل از آثالار ضالدباکتریایی و ضالالدقارچی
اسانس و عصارههای گیالاه کالاهمکالی نشالان داد کاله اسالانس و
عصارهها اثر مهارکنندگی قابلمبلهه ای بر همة بالاکتریهالا و
قارچهای مورد استفاده دارد ،بالهطالوری کاله ایالن اثالر کالامب
وابسته به غلهت بود و با افالزایش غلهالت اسالانس و عصالارههالا

جدول  .1قطر هالة عدمرشد میکروبی در غلظتهای مختلف عصارة متانولی گیاه کاهمکی با روش انتشار از چاهک (بر حسب میلیمتر)

میکروارگانیس ها
11
استافیلوکوکوس اورئوس 29±2/81
باسیلوس سرئوس
21±1/21
اشرشیا کلی
29±2/66
آسپرژیلوس نایجر
29±1/21
29±2/11
کاندیدا آلبیکنس

غلهتهای مختلب عصارة متانولی (میلیگرم بر میلیلیتر)
آمپیسیلین جنتامیسین کلوتریمازو
966
166
266
96±2/11 18±1/91 19±6/92 19±1/91 16±1/19
_
18±1/22 19±1/92 11±2/12 19±2/16 16±2/66
_
92±9/69 11±2/89 11±1/61 16±6/91 29±2/16
_
18±1/29
19±1/92 12±2/81 16±1/16
_
_
99±2/81
11
±6/11 11±2/81 16±2/81
_
_

16
29±2/16
21±6/96
21±1/66
29±2/66
21±6/96

DMSO

6
6
6
6
6

جدول  .9حداقل غلظت مهارکنندة رشد میکروب ( )MICدر غلظتهای مختلف عصارة متانولی گیاه کاهمکی (بر حسب میلیگرم /میلیلیتر)

میکروارگانیس ها

استافیلوکوکوس اورئوس
باسیلوس سرئوس
اشرشیا کلی
آسپرژیلوس نایجر
کاندیدا آلبیکنس

غلهتهای مختلب عصارة متانولی (میلیگرم بر میلیلیتر)
2/19

9/21

9/11

21/1

11

16

266

166

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

جدول  .1قطر هالة عدمرشد میکروبی در غلظتهای مختلف عصارة اتانولی گیاه کاهمکی با روش انتشار از چاهک (بر حسب میلیمتر)

میکروارگانیس ها

استافیلوکوکوس اورئوس
باسیلوس سرئوس
اشرشیا کلی
آسپرژیلوس نایجر
کاندیدا آلبیکنس

11
21±6/99
29±2/98
22±2/16
29±2/91
29±2/12

16
21±2/81
21±2/89
21±2/99
21±2/21
29±2/22

غلهتهای مختلب عصارة اتانولی (میلیگرم بر میلیلیتر)
آمپیسیلین جنتامیسین کلوتریمازو
966
166
266
96±1/99 18±1/66 29±6/89 16±6/86 21±2/66
_
18±2/66 19±2/19 29±2/19 16±2/69 29±1/66
_
92±9/66 11±6/16 21±6/81 29±6/81 21±2/16
_
18±6/11
12±6/11 28±2/21 21±2/29
_
_
99±2/16
11±6/96 28±6/91 21±6/88
_
_

619

DMSO

6
6
6
6
6
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جدول  .9حداقل غلظت مهارکنندة رشد میکروب ( )MICدر غلظتهای مختلف عصارة اتانولی گیاه کاهمکی (بر حسب میلیگرم /میلیلیتر)

غلهتهای مختلب عصارة اتانولی (میلیگرم بر میلیلیتر)

میکروارگانیس ها

2/19

9/21

9/11

21/1

11

16

266

166

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

استافیلوکوکوس اورئوس
باسیلوس سرئوس
اشرشیا کلی
آسپرژیلوس نایجر
کاندیدا آلبیکنس

جدول  .1قطر هالة عدمرشد میکروبی در غلظتهای مختلف عصارة آبی گیاه کاهمکی با روش انتشار از چاهک (بر حسب میلیمتر)

غلهتهای مختلب عصارة آبی (میلیگرم بر میلیلیتر)

میکروارگانیس ها

11

16

166

266

آمپیسیلین جنتامیسین کلوتریمازو

966

DMSO

استافیلوکوکوس اورئوس

22±2/61 1±2/22

9±2/99

29±2/12 26±2/11

19±2/86

19±1/61

_

6

باسیلوس سرئوس

22±2/99 1±2/98

8±2/86

29±6/89 21±1/91

11±2/11

11±1/81

_

6

اشرشیا کلی
آسپرژیلوس نایجر
کاندیدا آلبیکنس

22±6/98 8±1/11 1±2/92 26±2/11 9±6/99
28±2/89 29±2/92 29±2/19 8±6/98 9±2/29
21±2/81 21±2/96 22±2/99 9±2/21 1±2/99

19±1/89

11±2/99

_
_

_
_

_
11±2/19
11±1/91

6
6
6

جدول  .1حداقل غلظت مهارکنندة رشد میکروب ( )MICدر غلظتهای مختلف عصارة آبی گیاه کاهمکی (بر حسب میلیگرم/میلیلیتر)

میکروارگانیس ها

2/19

استافیلوکوکوس اورئوس
باسیلوس سرئوس
اشرشیا کلی
آسپرژیلوس نایجر
کاندیدا آلبیکنس

غلهتهای مختلب عصارة آبی (میلیگرم بر میلیلیتر)
16
11
21/1
9/11
9/21

266

166

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

جدول  .8قطر هالة عدمرشد میکروبی در غلظتهای مختلف اسانس گیاه کاهمکی با روش انتشار از چاهک (بر حسب میلیمتر)

میکروارگانیس ها
%2
استافیلوکوکوس اورئوس 9±2/92
باسیلوس سرئوس 9±6/19
1±6/89
اشرشیا کلی
آسپرژیلوس نایجر 9±6/98
9±6/11
کاندیدا آلبیکنس

%1
8±2/22
1±2/12
9±2/16
1±6/99
1±6/92

%26
22±2/66
8±2/66
9±2/11
1±2/86
9±2/19

%11
29±2/18
22±2/99
8±2/99
9±2/11
9±2/22

%16
21±1/69
29±1/91
21±1/99
22±2/18
26±2/61
611

غلهتهای مختلب اسانس ()%
 %266آمپیسیلین
%11
96±6/19 19±2/99 16±1/82
11±1/62 12±1/98 29±2/81
19±2/99 16±2/99 21±2/96
29±2/91 21±2/18
_
21±2/89 21±6/88
_

جنتامیسین
92±9/69
18±9/92
96±9/19
_
_

کلوتریمازو DMSO
6
_
6
_
6
_
6
19±1/61
6
91±1/92
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بررسی فعالیتهای ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی و...

جدول  .5حداقل غلظت مهارکنندة رشد میکروب ( )MICدر غلظتهای مختلف اسانس گیاه کاهمکی (بر حسب درصد)

میکروارگانیس ها

استافیلوکوکوس اورئوس
باسیلوس سرئوس
اشرشیا کلی
آسپرژیلوس نایجر
کاندیدا آلبیکنس

غلهتهای مختلب اسانس ()%
%11
%21/1
%9/11
+
-

%16

%266

%2/19

%9/21

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

کمتری وارد واکنش می شود و به زمان بااتری مانند زمان 96
دقیقه نیاز دارد ] .[19متابولیتهای ثانویالة مشالتر از گیاهالان
مانند فنلها و فبونوییالدها ،بالا پتانسالیل ازم بالرای پاکسالازی
رادیکا های آزاد یا بهعبارتی قدرت آنتیاکسیدانی آنها ،رابطة
مستقیمی دارد ] .[11بهطور کلالی ،روش و لالب مناسالب ،در
استخرا ترکیبات ثانویه نقش بسزایی دارد ].[19
مطالعات نشان میدهد که لب هالای متالانو و اتالانو بالا
نفور بر داخل سلو های گیاهان ،ترکیبات طبیعی ثانویه شامل
فنو ها و فبونوییدهای بیشتری استخرا میکند و این میزان
برای لب هایی نهیر آب ،اتیل استات و کلروفرم کمتالر اسالت
] .[18نتایج لاصل از این مطالعه نشان مالیدهالد کاله در ایالن
الگوی فعالیت آنتیاکسیدانی و میزان فنالل و فبونوییالد کالل از
بیشترین به کمترین بهصورت عصارة متانولی< عصارة اتالانولی
<عصارة آبی بوده است که کامب با سالایر مطالعالات مطابقالت
دارد ] .[96عصارة متانولی با دارابودن مقادیر فنو و فبونوییالد
کل بیشترین خاصیت آنتی اکسیدانی در هر دو روش  DPPHو
 FRAPرا داراست ،در صورتی کاله عصالارة آبالی دارای لالداقل
مقادیر فنو و فبونویید کل و خاصیت آنتیاکسیدانی است.
از آنجا که لب اتانو از نهر قطبیت و لبلیت ترکیبالات
مؤثره نسبت به لب متالانو کمتالر و نسالبت باله آب بیشالتر
اسالالت ،در نتیجالاله مقالالادیر فنالالو و فبونوییالالد کالالل و قالالدرت
آنتالیاکسالالیدانی در هالالر دو روش  DPPHو  FRAPدر آن بالالین
عصاره های متانولی و آبی بوده است .مطالعات نشالان مالیدهالد
کالاله گیالالاه کالالاهمکالالی دارای قالالدرت آنتالالیاکسالالیدانی بالالاایی در
روشهالالای  )6/211 mg/ml( DPPHو )21/1 mg/ml( FRAP
بوده و توانسته است در ساعات نخست ،اثالر مثبتالی روی بتالا-
کاروتن داشته باشد ] .[92در مقابل ،اسانس گیاه کاهمکالی اثالر
آنتیاکسیدانی قوی ندارد.
در مطالعه ای دیگر ،اسانس گیاه اثر مهارکنندگی نسبتا ً
قوی در مقابل رادیکا های پایدار  DPPHنداشته ()91 mg/ml

بحث
در این تحقیر نشان داده شالد کاله عصالارههالا و اسالانس گیالاه
دارویی کاه مکی ،با دارابالودن ترکیبالات فنالولی ،فبونوییالدی و
ترپنوییدی ،دارای اثر مهارکنندگی باایی علیاله رادیکالا هالای
آزاد و پاتوژنهای بیماریزا (باکتریها و قارچها)ست.
چندین روش برای سنجش فعالیت آنتالیاکسالیدانی وجالود
دارد .بالالهکالالارگیری لالالداقل دو روش بالالرای سالالنجش فعالیالالت
آنتیاکسیدانی صحت نتایج را تأیید میکند .در تحقیر لاضر،
میالالزان فعالیالالت آنتالالیاکسالالیدانی بالاله دو روش ظرفیالالت مهالالار
رادیکا های آزاد  DPPHو توان آنتالیاکسالیدانی الیالای آهالن
( )FRAPسالالنجش شالالد .در ارزیالالابی فعالیالالت آنتالالیاکسالالیدانی
بالالهروش  ،DPPHانالالدازهگیالالری بالالر اسالالاس کالالاهش در جالالذب
رادیکا هالای پایالدار  DPPHهمالراه بالا تغییالر رنالگ نموناله از
ارغالالوانی بالاله زرد صالالورت مالالیگیالالرد ] .[19در ایالالن روش،
رادیکا های ارغوانی و پایدار  DPPHبا لداکثر جذب نوری در
طو مو  121نانومتر ،پالس از پالذیرفتن عامالل الیاکننالدگی
(الکترون یا هیدروژن) ،به مولکالو زرد رنالگ  DPPH2تبالدیل
میشود ].[19
در ارزیابی قدرت آنتی اکسیدانی بهروش  ،FRAPبه توانایی
مواد در الیای یون  Fe+3به  Fe+2توجه شده است کاله از نهالر
اسالالپکتروفوتومتری بالالا تعیالالین کمالالپلکس رنگالالیشالالدة آن بالالا
کمپلکس آهن داری بالهنالام 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
( ) TPTZاندازهگیری میشود ،کاله همالراه بالا تغییالر رنالگ باله
سمت آبی است .ایالن روش یکالی از ارزانتالرین و سالادهتالرین
روشهای ارزیابی ظرفیت آنتیاکسیدانی نمونههاست.
نتایج آزمون  ،FRAPبه شدت به زمان آنالالیز بسالتگی دارد
] .[11بنابراین ،بعضی محققان این امر را صحیح نمیدانند کاله
واکنش  FRAPسریعا انجام مالیشالود و لالداکثر زمالان 9-9
دقیقه ازم دارد ،زیرا برخی پلی فنو هالای گیالاهی بالا سالرعت
611
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ارزیابی اثر ضدباکتریایی عصارة متانولی بالا روش انتشالار از
چاه نشان می دهد که این عصالاره بالر تمالامی بالاکتریهالای
مالالورد اسالالتفاده اثالالر مهارکننالالدگی دارد ،امالالا بیشالالترین اثالالر
مهارکنندگی روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با قطر هالة
عدم رشد  19±6/92میلی متر بوده است ،بهگونهای که تقریبالا
بالالا اثالالر مهارکننالالدگی آنتالالیبیوتیالال هالالای آمپالالیسالالیلین و
جنتامایسین به عنوان اسالتاندارد برابالر بالوده اسالت .همچنالین،
نتایج نشان داد که این عصاره توانسته است هر دو قالارچ مالورد
استفاده را مهار کند ،اما اثر آن بالا اخالتبف انالد  ،روی قالارچ
کاندیدا آلبیکنس با قطر  11±6/11میلیمتر بیشتر بوده است،
در لالی که اثر ضالدقارچی کلوتریمالازو بالهعنالوان اسالتاندارد
 99±2/81میلیمتر بوده است.
در بررسی اثر ضالدباکتریایی و ضالدقارچی عصالارة متالانولی
بهروش  ،MICنتالایج نشالان داد کاله در دو بالاکتری باسالیلوس
سرئوس و اشرشیاکلی ،و قارچ کاندیدا آلبیکنس لداقل غلهت
مهار کنندگی  9/11میلیگرم بر میلیلیتر بالوده اسالت .عصالارة
اتانولی نیز اثر مطلوبی بر مهار باکتریها و قارچهالای بیمالاریزا
نشان داد ،بهگونه ای که این اثالر مشالابه عصالارة متالانولی بالوده
است؛ یعنی روی باکتری باسالیلوس سالرئوس و قالارچ کاندیالدا
آلبیکنس بیشترین اثر مهارکننالدگی بالا قطالر هالالة عالدمرشالد
به ترتیب  16±2/69و  11±6/96میلی متر را داشته است .امالا،
برخبف عصالارة متالانولی ،لالداقل غلطالت مهالار رشالد ()MIC
باکتری باسیلوس سرئوس در آن  21/1میلیگرم بر میلالیلیتالر
بوده است ،ولی برای قارچ کاندیالدا آلبیکالنس هماننالد عصالارة
متانولی ،یعنی  9/11میلیگرم بر میلیلیتر ،بوده است.
نتایج لاصل از اثر ضدمیکروبی عصارة آبی کامب ً بالا دو
عصاره متانولی و اتانولی متفاوت بوده است ،بهطوری که عصارة
آبی لداقل فعالیت ضدمیکروبی را نشان داده است .این عصاره
توانسته است بیشترین اثر را بر باکتری باسالیلوس سالرئوس بالا
قطر هالة عدمرشد  29±6/89میلالیمتالر و قالارچ آسالپرژیلوس
نایجر با قطر هالة عدمرشد  28±2/89میلیمتالر داشالته باشالد.
نتایج لاصل از لالداقل غلهالت مهارکننالده ( )MICدر عصالارة
آبی نشان داد که در غلهت  16میلیگرم بر میلیلیتالر و 21/1
میلیگرم بر میلی لیتر توانسته است بهترتیب باکتری باسیلوس
سرئوس و قارچ آسپرژیلوس نایجر را مهار کند .اسانس لاصل
از گیاه کاهمکی نیز اثر میکروبکشی مطلوبی بالر بالاکتریهالا و
قارچهای منتخب نشان داده است .این اثر کالامب وابسالته باله
غلهت است و با افالزایش غلهالت ،اثالر آن بیشالتر شالده اسالت،
بالالهگونالالهای کالاله بیشالالترین اثالالر مهارکننالالدگی را بالالر بالالاکتری
استافیلوکوکوس سرئوس بالا قطالر هالالة عالدم رشالد 19±2/99

و اثالالر آن از  BHTکمتالالر بالالوده اسالالت ] .[91جالالدو  2نشالالان
مالالیدهالالد کالاله اسالالانس گیالالاه کالالاهمکالالی شالالامل  9هیالالدروکربن
منالالوترپنی ( 8 ،)9/198منالالوترپن اکسالالیژندار ( ،)91/611و 9
هیالالدروکربن سالالزکوئیترپنالالی ( )1/91اسالالت .بالالدین ترتیالالب،
بیشترین درصد اسانس متعلالر باله منالوترپنهالای اکسالیژندار
است .اگرچه روغنهالای اسانسالی ،بخالش کالوچکی از ترکیالب
گیاهان را تشکیل میدهد ،به میالزان قاباللتالوجهی در صالنعت
داروسازی ،غذایی و آرایشی و بهداشتی استفاده می شود ].[99
همانگونه که نتایج بهدسالتآمالده نشالان مالیدهالد ،ترکیبالات
پیپریتون با  91/81درصد ،کارن با  1/989درصالد ،لیمالونن بالا
 2/699درصد ترکیبات عمده در اسانس گیاه کالاهمکالی اسالت.
مطالعات نشان میدهد که اسانس این گیاه ،عبوهبر دارا بالودن
ترکیبات رکرشده ،دارای ترکیب آلفا-ادسمو با  29/99درصد
نیز بوده است که خاصیت ضدمااریایی و فعالیت بالاایی علیاله
اروای آنوفل از خود بروز داده است ].[22
مطالعات نشان می دهد کاله مکالان جغرافیالایی رشالد گیالاه
کاه مکی بر نوع و درصد ترکیبات فیتوشالیمیایی موجالود در آن
تأثیر چشمگیری دارد .مطالعه ای روی گیاه کاهمکی رشالدیافته
در کرمان نشان داد که بتا-کاریوفیلن با  29/9درصالد در کنالار
پیپریتون با  92درصد از عمده ترکیبات موجود در اسالانس آن
بوده است ] ،[99در صورتی که در گزارشی دیگر روی گونة C.
 olivieriرشدیافته در کاشان مشاهده شالد کاله در کنالار سالایر
ترکیبات نالامبرده ،ترکیالب بتالا-هیماکالالن بالا  1/9درصالد نیالز
عمدهترین ترکیبات بوده است ].[91
گزارش ها لکایت از آن دارد که ترکیبات ترپنالی و فنالولی
موجالالود در اسالالانس و عصالالارة گیاهالالان ،بالالا گالالروههالالای آمالالین و
هیدروکسیل آمین غشای میکروارگانیس هالا (بالاکتری و قالارچ)
پیوند دارد و با تخریب ساختار دیواره و رهاسالازی لیپیالدها باله
داخل سیتوپبس  ،سبب نفورپذیری بیشالتر ساللو بالاکتری و
قارچ و در نتیجه مرگ آن میشود ].[91
بررسی آثار ضدمیکروبی اسالانس و عصالارههالای گونالة C.
 olivieriعلیه باکتریهالا و قالارچهالای مالورد اسالتفاده در ایالن
تحقیر با استفاده از دو روش انتشار از چاه و لداقل غلهت
مهار رشد میکروب ( ،)MICنشان داد که در تمام مالوارد ،ایالن
اثر وابسته به غلهت است و با افزایش آن ،این اثر بیشالتر شالده
است .همچنین ،این نتیجه بهدست آمد که از بین ساله عصالارة
متالالانولی ،اتالالانولی و آبالالی ،عصالالارة متالالانولی اثالالر مهارکننالالدگی
بیشتری بر باکتریها و قارچهای مورد اسالتفاده نسالبت باله دو
عصاره دیگر داشته است و این اثر برای عصالارة آبالی بالهمراتالب
کمتر است.
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میلیمتر و قارچ آسالپرژیلوس نالایجر بالا قطالر هالالة عالدمرشالد
 29±2/91میلی متر داشته است .اما ،این اثر با اختبفی جزئی،
کمتر از عصارة متانولی بوده است .اسانس گیاه مذکور توانسالته
اسالالت بالالا لالالداقل غلهالالت  21/1درصالالد و  11درصالالد ،بالالاکتری
استافیلوکوکوس سرئوس و قالارچ آسالپرژیلوس نالایجر را مهالار
کند .نتایج لاصل از این مطالعه نشان مالیدهالد کاله ترکیبالات
فنولی و ترپنالی موجالود در عصالاره و اسالانس گیالاه کالاهمکالی،
مسالاللو بالالروز فعالیالالت بالالاای ضالالدمیکروبی آن شالالده اسالالت.
گزارشها لاکی از آن است که این گیاه عالبوهبالر داشالتن اثالر
ضدقارچی ]،[99اثر ضدعفونی کنندگی و ضد میکروبی قوی نیز
دارد ].[22
در مطالعالالة اثالالر ضالالدمیکروبی گیالالاه  C. olivieriروی 9
باکتری گرم مثبت و  9باکتری گرم منفی و  9قارچ ،بیشالترین
لساسالالیت را بالالاکتری باسالالیلوس سالالوبتیلیس و قالالارچ کاندیالالدا
آلبیکنس از خود نشان داد ،بهگونالهای کاله بالاکتریهالای گالرم
منفی مقاومتالر بودنالد .در مقابالل ،بالاکتری کلبسالیب پنومونیاله
دارای کمترین لساسیت بود ] .[99در مطالعهای مشابه ،نتالایج
نشان داد که این گیاه اثر مهارکنندگی خوبی در مقابل باکتری
استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس بالا قطالر هالالة عالدم رشالد 29
میلی متر داشته اسالت و لساسالیت بالاکتری اسالتافیلوکوکوس
اپیدرمیدیس نسبت به سایر باکتریها (قطر هالة عدمرشالد 22
میلیمتر) کمتر بوده است ].[29
از دیربالاز اسالتفاده از گیاهالان دارویالی بالرای درمالان انالواع
بیماری ها در نقاط مختلب رایالج بالوده اسالت تالا انالدازهای کاله
اساس طب سنتی را تشکیل می داده اسالت .بالا توسالعة سالری
داروهای سنتزی در سا های اخیر ،اسالتفاده از گیاهالان کمتالر

شده است ،ولی به دلیل ظهور عوارض جانبی نامطلوب ترکیبات
سنتزی و نبود سازگاری آنها با طبیعت ،بار دیگر محققالان باله
گیاهان و مواد مؤثرة موجود در آنها توجه کردند تا لدی کاله
دانش شیمی گیاهی ایجاد شد .اسالتان سیسالتان و بلوچسالتان
رخیره گاه ژنتیکی و گنجینة گرانبهالایی از گونالههالای متنالوع
گیاهان دارویی و بعضا با خواص منحصربه فرد شناخته شالده
است .در طب سنتی این استان ،از گیالاه دارویالی کالاهمکالی در
درمان بسیاری از بیماریها استفاده میشالود .نتالایج لاصالل از
این مطالعه به قدرت باای این گیاه در مهار رادیکا هالای آزاد
و میکروبهای بیماریزا ارهان دارد .عصاره و اسانس این گیالاه
سرشار از ترکیبات فنولی ،فبونوییدی و ترپنوییدهاست که باله
بروز خاصیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی آن انجامیده اسالت.
در نتیجه این گیاه کاندیالدای خالوبی در درمالان بیمالاریهالای
ناشالالی از اسالالترسهالالای اکسایشالالی و بیمالالاریهالالای ناشالالی از
میکروبهای بیماریزاست .همچنین ،با توجه به قالدرت بالاای
این گیاه در ازبین بردن عوامالل بیمالاری زا ،جالایگزین مناسالبی
برای آنتیبیوتی هاست.

تشکر و قدردانی
پژوهشگران بر خود ازم میدانند ،مراتب تشکر و قدردانی خود
را نسبت به همکالاران محتالرم آزمایشالگاه تحصالیبت تکمیلالی
فیتوشیمی و مرکز پژوهشی گیاهان دارویی و زینتالی دانشالگاه
سیستان و بلوچستان بالهدلیالل همکالاری صالمیمانه در اجالرا و
اتمام این پژوهش اعبم دارند.
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Abstract
Background In this study antimicrobial activities, antioxidant
activities and phytochemical compounds in the essential oil and
extracts of Cumbopogon olivieri were studied.
Material & Methods For investigation of phytochemical compounds
such as total phenolic and total flavonoid contents in three extracts
(Methanolic, ethanolic and aqueous) and essential oil by FolinCiocaltiu, Aluminum Chloride colorimetric and GC-MS methods and
antioxidant activities of extracts by two methods (DPPH and FRAP)
and antimicrobial activities of essential oil and extracts of
Cumbopogon olivieri against three bacteria such as Staphylococcus
aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli and two fungi such as
Candida albicans and Aspergillus niger by two methods (well
diffusion and Minimal Inhibitory Concentration (MIC)) respectively.
Results The results showed that the methanolic extract had maximum
total phenolic and flavonoid contents and antioxidant activity and
aqueous extract had minimum value of this compounds and activity.
In investigation of essential oil, three compounds such as piperitone
(82.95%), carene (2.493%) and limonene were the major constituents.
The results of antimicrobial activity showed that the essential oil and
extracts had good inhibition effect on all of bacteria and fungi and
this inhibition depends to concentration.
Conclusion Overall, based on the results obtained, the plant can be a
good candidate for the treatment of diseases caused by oxidative
stress, and diseases caused by pathogenic microbes. Also, due to
power up the plant in the elimination of pathogens, could be a viable
alternative to antibiotics.
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