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چکیده
گیاهان دارویی عالوه بر ماده موثراصلی ،دارای موادی با اثر درمانی هستند که ضمن تشدید اثر درمانی گیاه در بسیاری از موارد میتوانند از
سمیت و اثرات ناخواسته آن نیز جلوگیری نمایند .در این مطالعه برای اولین بار سه نوع مختلف عصاره گیاهپنجهبرگ راستت( Potentilla
 ،)rectaاز گیاهان دارویی بومی ایران و منطقه آذربایجان ازنظرترکیبات شیمیایی تشکیلدهنده ،قدرت ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی مورد
مطالعه قرار گرفت .پس از جمعآوری گیاه و تهیه عصارههای اتتانولی ،متتانولی و اتیتل استتاتی ،از روش کرومتاتوگرافی گتازی متصتل بته
طیفسنج جرمیبرای شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده عصارهها استفاده شد .برای اندازهگیری قدرت آنتیاکسیدانی روش ربایش رادیکتال
آزاد  DPPHاستفاده و نتایج بتر استاا انتدیس  IC50گتزارش شتد .روش ااهتب بترای انتدازهگیری قتدرت ضتدمیکروبی و روش بترا
میکرودایلوشن نیز برای تعیین  MICو  MBCبهکار رفت .دادهها با استفاده از آنالیز واریانس یبطرفه و روش مقایسه میتانگین دانکتن بتا
استفاده از نرمافزار آماری  SPSS 16.0مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج اثرات ضدمیکروبی عصارههای مورد استفاده در تحقیق نشان
داد که عصاره متانولی موجب افزایش معنیداری در مساحت هاله بازدارندگی رشد میکروبی در محیط کشت میشود بهطوریکه بیشتترین
تأثیر بر روی باکتری لیستریا مونوسایتوژنز مشاهده شد ( .)p>5/50تمامی عصارههای تهیه شده دارای توانایی رادیکال دی فنیتل پیکریتل
هیدرازیل بودند و باالترین قدرت آنتیاکسیدانی پس از گذشت  05دقیقه به عصاره متانولی متعلق بتود .بیشتترین ترکیبتات شتیمیایی در
عصارههای متانولی ،اتانولی و اتیل استاتی را به ترتیب :متیل لینولئات ،اتیل لینولئات و پنتاکوزان را تشکیل دادند .نتایج این مطالعه نشتان
داد که عصارهی متانولی گیاه پنجهبرگ راست دارای خواص ضد باکتریایی و آنتیاکسیدانی باالتری در مقایسه با سایرین بوده و میتواند با
تحقیقات بیشتر کاربردهای مختلفی داشته باشد.
کلمات کلیدی :آنتیاکسیدان ،ضدباکتریایی ،استافیلوکوکوا اورئوا ،لیستریا منوسیاتوژنز ،اشریشیاکلی ،پنجهبرگ راست.

مقدمه
در بسیاری از نقاط دنیا ترکیبات گیتاهی بتهمنظور درمتان

عنتتتوان یتتتب روش مکمتتتل مناستتتب بتتترای کنتتتترل

برخی بیماریها بهخصتوص بیماریهتای عفتونی ،استهال،

میکروارگانیسمهای بیمتاریزا میتوانتد مطتر باشتند .بتا

تتتب ،ستترماخوردگی و بهداشتتت دهتتان و دنتتدان استتتفاده

ظهتور عوامتل بیمتاریزای مقتاوم بته دارو بتهخصتتوص در

میشوند .خواص ضد میکروبی گیاهتان از زمانهتای قتدیم

کشورهای درحال توسعه ،مطالعته درمتورد توستعه کتاربرد

متتورد توجتته بتتوده و گذشتتتگان بتتدون اطتتالع از وجتتود

مواد طبیعی غیر سمی الزم به نظتر متیرستد Chandra,

میکروبها و تنها از طریق تجربههای بالینی از این گیاهان

) .)2013از طرفی با توجته بته نگرانتی مصتر کنندگان و

در درمتتان بیماریهتتای عفتتونی استتتفاده میکردنتتد .متتواد

متولیان بهداشتی در رابطته بتا استتفاده از نگهدارنتدههای

گیتتاهی طبیعتتی ستتنتی میتواننتتد بتتهعنوان عوامتتل ضتتد

شیمیایی و مضرات آنهتا ،در ستالهای اخیتر گترایش بته

میکروبی در درمان عفونتها و یا به عنوان نگهدارنده متواد

استفاده از نگهدارندههای طبیعی بهویژه استانس گیاهتان و

غتتذایی بتتهکاربرده شتتوند ( Palombo and Semple,

ادویهها و شناسایی ترکیبات آنهتا افتزایش یافتته و نتتایج

 .)Newton, et al., 2002;2002استفاده ازموادگیاهی به

مثبتتتی را در غلبتته برپتتاتوژنهتتای غتتذایی و جلتتوگیری از
1
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اکسیداسیون به همراه داشته است ) .)Burt, 2004اهمیت

خاصی از سترطان ،عفونتت ناشتی از باکتریهتا ،قارچهتا و

این ترکیبات از آن نظر است که عالوه بر متاده موثراصتلی،

ویرواها ،اسهال ،دیابت و دیگر بیماریهتا استتفاده شتده

دارای موادی بتا ویژگتیهتای درمتانی هستتند کته ضتمن

است .بررسیهای جامع گیاهشناسی ایتن گونته نشتانگر آن

تشدید اثر درمانی گیتاه در بستیاری از متوارد میتواننتد از

است که گیاه ترکیبات فیتوشیمیایی خود را در بخشهتای

ناخواستتته آن نیتتز جلتتوگیری نماینتتد.

هتوایی و زیرزمینتی تجمیتع میکنتد .(Tomczyk and

نتامطلوب در

) Peter Latté, 2009گونههایپتوتنتیال بترای متدتزمان

مقایسه با داروهای شیمیایی ،موجب استتفاده روزافتزون از

گستردهای بهعنوان گیاهان دارویی محلی و دمنتوش بترای

ایتن ترکیبتات شتده استت ).) Atanasov et al., 2015

درمان اسهال ،هپاتیت وگال استفاده شده است Wang et

جنس پوتنتیال 1شامل گروه پیچیدهای استت کته بتال بتر

) .)al., 2013در مطالعتات انتدک بتر روی ستمیت بتالقوه

 055گونه را شامل میشود کته بتهطور عمتده در منتاطق

گونهها و عصارهایآن ،هیچ نشانهای دال بر مسمومیت حاد

معتدل نیمکره شمالی توزیتع شتدهاند ).)Guillén, 2005

یافت نشده است ( .)Lund and Rimpler, 1985در سال

گیاه پنجه برگ راست2جتز تیتره گتل ستر  0زیتر تیتره

 2515و در طی مطالعات فارماکولوژیب مشخص شتد کته

روزسیده 4و جنس پوتنتیال می باشتد .ایتن گیتاه ،گیتاهی

بتتهطورکلی عصتتارههای بخشهتتای هتتوایی و یتتا قطعتتات

است اندساله ،افراشته یا گستترده ستاقه گتل دهنتده بته

زیرزمینی پتوتنتیال بترای درمتان التهتاب انتواع خاصتی از

ارتفاع 15تا  05سانتیمتر ،ستط فوقتانی و تحتتانی بترگ

سرطان ،عفونتهای ویروسی و میکروبی ،کولیتت ،بیمتاری

پوشیده از کرک،گلها به قطر 10تا 20میلیمتر.کاسبرگها

قند خون ،اسپاسم و کبتد متوثر میباشتد ( Tomczyk et

فرعتتی خطتتی-نیتتزه ای ،مستتاوی یتتا کمتتی کوتتتاهتر از

 .)al., 2010در مطالعهای که وانگ وهمکاران ( )2510بتر

کاسبرگها ،گلبرگها زرد ،فصل گلدهی این گیتاه نیزبهتار

روی سه گونه پوتنتیال انجتام دادنتد مشتخص شتد کته در

میباشد ) .(Khatamsaz, 2003این گیاه ،گیتاهی بستیار

میان گونهها از نظر محتوای فتوکمیکال تفاوت معنتیداری

تهاجمی استت کته در انتواع زیستتگاهها یافتت میشتود و

میتوانتتد وجتتود داشتتته باشتتد .همچنتتین ازنظتتر خاصتتیت

توسط نوع خاک محتدود نمیشتود .بتهطور فراوانتی ارزش

آنتیاکسیدانی پوتنتیال فروتیکوزا 0دارای بتاالترین ظرفیتت

علوفه مراتتع و اراگاههتا را کتاهش میدهتد و در منتاطق

آنتیاکسیدانی استت ( .)Wang et al., 2013درمطالعتات

سایه و خاکهای مرطوب گسترش زیادی دارد .ایتن گیتاه

لی وهمکتاران ( )2550تتری ترپتو نوئیتدها شتامل استید

بهعنوان علف هرز شناخته میشود و میتواند بتهتنهایی تتا

پالمولیب و اسید اورسولیب در این گونه شناسایی شدهاند

 25سال در خاک زندگی کند .گیاه بومی منطقه مدیترانته

( .)Li et al., 2003نتتتایج حاصتتل از مطالعتتات وانتتگ

شرقی اوراسیا است و در آسیای غربی و میانه ،و از جنتوب

وهمکاران ( )2510بر روی عصاره سه گونه پوتنتیال نشتان

تا آسیای صغیر و شمال ایران و در کوههای شتمال آفریقتا

داد کته ایتن گیتاه میتوانتتد بتهعنوان مکمتل مفیتد بتترای

یافت شده و اغلب بهطور مداوم در مناطق وستیعی از کنتار

محصوالت دارویی و یب آنتیاکسیدان جدید ضد میکروب

جادهها و زمینهای بتایر گستترده استت ( Wang et al.,

عمل نماید ) .(Wang, 2013باژیلکو و همکتاران ()2510

 .)2013خواص درمانی جنس پوتنتیال از گذشتهها آشتکار

در طی مطالعهای مشخص کردند کته عصتاره پنجته بترگ

بوده و در طب ستنتی بترای درمتان التهتاب ،زختم ،انتواع

راست دارای فعالیتی قوی علیته آباکستیژنه و ممانعتت از

ستتمیت و عتتوار

همچنین طبیعی بودن و پایین بودن عتوار

فعالیت آنزیمی لیپوکسیداز و بهخصوص هیالورونیداز است
1.Potentilla
2.Potentilla recta
3.Rosaceae
4.Rosicdeae

5.P. fruticosa
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و در درمتان التهتاب پوستت تتتا حتدودی مفیتد متیباشتتد

متصتتل بتته طیفستتنج جرمتتی 0پژوهشتتگاه زیستتتفناوری

( .)Bazylko et al., 2013در بررستتتی کورکتتتوران

دانشگاه ارومیه استفاده شد (.)Li et al., 2006

وهمکتتاران ( )2512نیتتز نتتتایج فعالیتتت ضتتد میکروبتتی

آماده سازی سوسپانسیون باکتریها

پوتنتیالرپتانس1در برابر عوامل بیماریزا اثبات شتده استت

سویههای باکتریایی مورد استفاده در این تحقیق شامل

که نشانگر مؤثر بودن آن برای درمتان زختم و عفونتهتای

استافیلوکوکوا اورئوا

باکتریایی استت ) .(Corcoran et al., 2012از آنجتا کته

لیستریامنوسایتوژنز

هیچ مطالعهای در ارتباط با بررسی اثرات ضتد میکروبتی و

( )PTCC1533موجود در گروه بهداشت و کنترل کیفی

آنتی اکسیدانتی عصارههای مختلف پنجه بترگ راستت در

مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه بود.

ایران صورت نگرفته است لذا این تحقیق با این هد انجام

بهمنظوردستیابى

از

پذیرفت.

میکروارگانیسمهای مورد مطالعه ،ازمحیط کشت ذخیره

مواد و روش کار

مورد نظردو بار بهطورمتوالى با استفاده از سمپلر به

تهیه عصارهها

لولههای در پیچدار استریل حاوى محیط کشت برین هارت

گیاهپنجه برگ راست در اواخر اردیبهشت ماه از مراتع دره

اینفیوژن برا منتقل و دردماى  00درجه سانتیگراد و به

قاسملوی ارومیه جمعآوری شد و پس از تائیتد نتام علمتی

مدت  11ساعت گرمخانهگذارى شد .سپس ازکشتهای

آن توسط محققین گیاهشناسی مرکز تحقیقات کشاورزی و

 11ساعته دوم ،مقادیرمختلف به کووتهای یکبار مصر

منابع طبیعی آذربایجان غربی به شماره  7020در هرباریوم

منتقل وجذب نورى با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بته ثبتت رستید.

موج

 620نانومترتعیین شد تا سوسپانسیون باکترى

جهت تهیه عصارهها در این تحقیق از روش مسریشتن2بته

معادل نیم مب فارلند تهیه شود .برای تائید تعداد

دلیل جلوگیری از آسیب مواد موجود در عصتارههای تهیته

باکتریها با کشت پورپلیت مشخص شد.

)(ATCC29923

اشریشیاکلی

)(ATCC19115

به

کشت

تازه

و

فعال

ااهب6

شده استفاده شد .پس از خشب نمودن برگهتای گیتاه در

روش انتشار

سایه،توسط آسیاب اقدام به تهیه پودر گیاه شتده و از التب

اندازه گیری قدرت ضدباکتریایی عصارهها بتر استاا روش

با اندازه  45مش 0عبور داده شد ،سپس  205گرم از پتودر

ااهب انجام شد .بدین منظور پس از تهیته سوسپانستیون

در یب لیتر حالل خالص (شرکت مرک آلمان) حل شده و

میکروبی از محیط بترا مغتذی ،نمونته بتاکتری بتر روی

به مدت  6ساعت در روتتاری شتیکر بتا دور 105قترار داده

محیط برینهارتاینفوژین برا ( )BHIکشتت داده شتد و

شد ،بعداز انجام این مرحله از کاغذ واتمن4شماره  41عبور

سپس ااهبهایی با استفاده از پانچ استریل ایجاد شد کته

داده شتتد .ستتپس در تبخیرکننتتده بتتا دمتتای  45درجتته

هریب با 25میکرولیتر محلول نمونه عصارهی حلشتده در

سانتیگراد برای حذ حداقل  75درصد حتالل قترار داده

حالل دی متیل سولفوکساید تلقی شدند .همچنین یتب

شد و درنهایت برای تغلیظ نهایی در دستیکاتور خت قترار

ااهب حاوی حالل دی متیل سولفوکساید نیتز بتهعنتوان

داده شد و تا زمان استفاده در شیشههای عایق نتور و هتوا

شاهد منفی در نظر گرفته شد .پلیتها بهمدت  24ستاعت

در دمای یخچال نگهداری شد .جهتت شناستایی ترکیبتات

در دمای  00درجه سانتیگتراد انکوبته شتده و پتس از 24

شیمیایی تشکیلدهنده عصارهها از دستگاه کرومتاتوگرافی

ساعت هالههای شفا عتدم رشتد در اطترا ااهتبهتا (

1.P. reptans
2.Maceration
3.Mesh
4.Whatman

5.Gas chromatography- Mass Spectrometers (Thermofinigan,
USA) coupled with mass spectrometry ( TRACE 2000/EI
)quadrapole
6.Well Diffusion
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نشانگر فعالیت ضد باکتریایی) با کولیس مخصوص بهدقت

الکترون توسط ترکیبهای شیمیایی و عصارههای مختلف

انتتدازهگیری شتتد .ایتتن آزمتتون در ستته تکتترار انجتتام شتتد

از روی میزان بیرنگ کردن محلول بنفش دیفنیل پیکریل

(.)NCCLS, 2002

هیدرازیل درمتانول سنجیده میشود .با استفاده از ترازوی

آزمایش تعیینکمترین رقت مهاری رشد) (MICو کمترین

با دقت دههزارم گرم ،از هرکدام از عصارها 5/1گرم توزین

رقت باکتریکشی )(MBC

و در دی متیل سولفوکساید (مرک آلمان) 0 2درصد حل

برای این منظور درپلیت  76خانه استریل و با روش بترا -

شده و بعد از عبور از فیلترهای سرنگی 5/40

میکتترودایلوشتتن انجتتام شتتد )055 .(Koletar, 2000

میکرومتراستریل و درلولههای در پیچدار جمعآوری شد.

میکروگرم از عصارهها در دیمتیتلسولفوکستاید  0درصتد

جهت اندازهگیری قدرت آنتیاکسیدانی بر روی هرکدام از

حل شد و سپس اقدام به تهیته غلظتهتای ستریالی بترای

غلظتها  2سیسی از محلول  1میلی موالردیفنیل پیکریل

عصارهها در ادامه 165میکرو لیتر از محتیط کشتت متولر-

هیدرازیل اضافه شد و به مدت  05دقیقه در یب محیط

هینتونبرا به همراه 25میکرولیتر از غلظتهای ستریالی

ال تاریب قرار گرفت و نهایتا در طولموج  010نانومتر
کام ا

عصتتارهها و 25میکتترولیتتتر از بتتاکتری متتورد مطالعتته بتته

توسط اسپکتوفتومتر میزان جذب نوری آنها قرائت شد.

ااهبهای میکروپلیت  76خانهای افزوده شده و به متدت

جهت کنترل نیز از متانول خالص مرک استفاده شد .جهت

11-25ساعت در دمای  00درجه سانتیگراد انکوبه شتد و

کنترل مثبت نیز از ماده سنتتیب هیدروکسی تولوئن

سپس با استتفاده از مشتاهده ظتاهری و مشتخص نمتودن

بوتیله 0استفاده شد ) .)Akowuah et al., 2005بر اساا

ااهبهتتای روشتتن فاقتتد رشتتد بتتاکتری ،بتترای تائیتتد

معادله زیر اقدام بهاندازهگیری درصد مهار رادیکالهای آزاد

ااهبهایی که عصاره مانع از رشد باکتری شتده بودنتد را

شد:

جهت تعیین کمترین رقت مهاری رشد انتختاب و بتر روی
محیط کشت نوترینت آگار منتقل و به مدت  24ساعت در

جهت بررسی بهتر فعالیت آنتیرادیکالی از فاکتور IC50

دمای  00درجه سانتیگراد انکوبه شتد .حتداقل غلظتتی از

استفاده شد که بیانگر غلظتی از عصاره هست که قادر

عصاره که منجتر بته کتاهش  75درصتد تعتداد کلنیهتای

است رادیکال دیفنیل پیکریل هیدرازیل را به  05درصد

باکتریایی شتده بتود بتهعنوانکمترین رقت مهاری رشد در

مقدار اولیه برساند که این عدد با استفاده از رسم منحنی

نظتتر گرفتتته شتتد .مقتتدار 15میکتترولیتتتر نیتتزاز هتتر یتتب

استاندارد محاسبه شد.

ازمیکروپلیتتتهتتاى فاقتتد کتتدورت بتتر روى محتتیط کشتتت

تجزیهوتحلیل آماری

مولرهینتون آگارتلقی وکشت داده شد و پس از  24ساعت

کلیه آزمایشها حداقل در سه تکرار انجام گرفت .دادهها با

گرمخانهگذارى دردماى  00درجه سانتیگراد ،پلیتتهتا از

استفاده از آنالیز

نظر رشد باکترى بررسى شد و غلظتى از عصاره کته 77/7

واریانس4

یبطرفه و نرمافزار

0SPSSتجزیه و تحلیل شدند .آزمون آماری دانکن 6برای

 %باکتری در آن رشتد نکترده بتود ،بتهعنوانکمترین رقت

مقایسه میانگینها در سط معنیداری 5/50مورد استفاده

باکتریکشی در نظرگرفته شد.

قرار گرفت و نمودارها توسط نرمافزار اکسل رسم شد.

تعیین قدرت آنتیاکسیدانی عصارهها
برای این منظور از روش رادیکال دی فنیل پیکریل
هیدرازیل 1استفاده شد .توانایی دادن اتم هیدروژن یا

2.Dimethyl sulfoxide
)3.Butylated hydroxytoluene(BHT
4.ANOVA
5.IBM SPSS(Statistical Package for Social Sciences ) Statistics
16
6.Duncan's new multiple range test

1.2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl

4
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
نتایج
نتایج آنالیز ترکیبات شیمیایی عصارههای مورد استفاده در

را  10ترکیب تشکیل دادند که فیتول با  %20/11و اتیل

تحقیق با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به

لینولئات  %25/70و بتاسیستروئول با  %10/00بیشترین

طیفسنج جرمی در جداول شماره  2،1و  0آورده شدهاند.

درصد مواد تشکیلدهنده را به خود اختصاص دادند%71 .

از بین ترکیبات تشکیلدهنده عصارهها %10 ،از مواد

از مواد تشکیلدهنده عصاره متانولی را نیز  7ترکیب

تشکیلدهنده عصاره اتیل استاتی را  17ترکیب به خود

شیمیایی به خود اختصاص دادند که متیل لینولئات با

اختصاص دادند که به ترتیب :فیتول  %20/0و پنتاکوزان

 %46/70و فیتول با  %10/42بیشترین درصد مواد

 %17/07بیشترین درصد مواد تشکیلدهنده را به خود

تشکیلدهنده را به خود اختصاص دادند.

اختصاص دادند %12 .از مواد تشکیلدهنده عصاره اتانولی
جدول -1ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده عصاره گیاه پنجه برگ راست عصاره اتیل استاتی
ردیف

ترکیبات

شاخص زمان بازداری

درصد ()Area

1

Nonadecane

26/76

4/54

2

Farnesene

21/41

1/01

0

Octadecane

27/02

4/06

4

Nonadecane

27/11

0/21

0

Phytol

05/11

15/00

6

Phytol

05/40

2/24

0

Phytol

05/61

4/22

Di-tert-butyl-1--0،7

1
17

oxaspiro(4,5)deca-6,9-diene-2,8dione
methyloctadecane-2

01/42

15

Eicosane

01/70

6/20

11

Stearyl alcohol

02/1

2/51

12

Phytol

00/10

6/67

10

Heptacosane

00/16

6/10

14

Arachidyl alcohol

04/56

2/00

10

Tetracosane

04/00

0/11

16

Bis(2-ethylhexyl) adipate

00/60

4/16

10

Pentatriacontene-10

00/12

5/00

11

Mono(2-ethylhexyl) phthalate

06/41

0/00

17

Pentacosane

06/7

17/07

01/24

1/51
5/70

نتایج حاصل از دادههتای قتدرت آنتتیاکستیدانتی پتس از

ترکیب میباشد .همانطور کته از نتتایج مشتخص استت در

گذشت  05دقیقه بر اساا اندیس ،IC50در نمودار شتماره

بین عصارههای تهیه شده از گیاه پنجه برگ راست عصتاره

 1آورده شده است .مشخص است که پایین بتودن انتدیس

متتتانولی بیشتتترین قتتدرت ضتتدمیکروبتتی را نشتتان داد

 IC50نشان دهنده بتاالتر بتودن قتدر ت آنتتی اکستیدانتی

( )p>5/50و عصارههای اتانولی و اتیل استات ازنظر قدرت
5
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ارزیابی عصاره گیاه پنجهبرگ راست
آنتی اکسیدانتی در ردههای بعتدی قترار داشتتند (جتدول

متانولی و نیز بتین عصتاره اتیتل استتاتی مشتاهده گردیتد

شماره .)1همچنین از نظر مقایسه بتا هیدروکستی تولتوئن

(.)p<5/50

(کنترل مثبت) بوتیله اختال معنتیدار بتین آن و عصتاره
جدول -2ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده عصاره گیاه پنجه برگ راست عصاره اتانولی
ردیف

شاخص زمان بازداری

ترکیبات

درصد ()Area

1

Octadecane

20/0

5/70

2

Phytane

20/1

5/10

0

phytol

21/11

2/77

4

phytol

21/40

1

0

phytol

21/61

1/44

6

Palmitic acid

27/00

0/07

0

Ethyl palmitate

27/7

0/11

1

phytol

01/12

17/61

7

Ethyl linolenate

01/60

25/70

15

Ethyl stearate

01/14

5/00

11

Heneicosane

02/00

1/01

12

Beta Sitosterol

00/6

1/16

10

Beta Sitosterol

00/01

6/00

14

Beta Sitosterol

00/17

0/01

10

Beta Sitosterol

04/10

1/11

16

Pentacosane

04/42

1/17

10

Diisooctyl phthalate

04/7

0/51

جدول -0ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده عصاره گیاه پنجه برگ راست عصاره متانولی
ردیف

شاخص زمان

ترکیبات

بازداری

درصد ()Area

1

Phytol

6/14

0/07

2

Methyl linolenate

26/02

46/70

0

Squalene

0/7

0/04

4

Nonacosane

10/40

1/07

0

Hentriacontane

0/7

0/06

6

Eicosane, 2-methyl-

0/22

4/12

0

Octadecane, 2-m

7/04

4/10

1

Vitamin E

11/0

0/17

7

Phytol

15/50

11/1

6
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
50
40

*a

)IC50(µg/ml

30
20
b
b

10
c
0

BHT

ار

ار تا

ا

ار ت

ات

نمودار -1اندیس IC50بدست آمده از تست رادیکال دی فنیل پیکریل هیدرازیل برای عصارههای مختلف گیاه پنجهبرگ راست درمقایسه باکنترل
مثبت BHTدر 05دقیقه
*حرو کواب غیر همسان نشان دهنده اختال معنیدار در سط ( )p<5/50میباشد.

اندازهگیری قدرت ضد میکروبی عصتارههای مختلتف گیتاه

بحث

بروش انتشار ااهب در جدول شماره  4آورده شتده استت

مقابله با پدیده مقاومت به مواد ضتد میکروبتی در راستتای

نتایج حاصل از دادههای قدرت ضد میکروبی بهروش انتشار

کاهش بروز آن و یا محدود نمودن عوامل میکروبتی مقتاوم

ااهتتب نشتتان داد کتته در غلظتهتتای مستتاوی عصتتارهها

از اهمیت زیادی برخوردار است ( Daneshmandi et al.,

( )1 mg/mlعصاره متانولی بیشترین قدرت ضتدمیکروبتی

 .)2010مشکالتی که در این رابطه به وجود آمتده ،انگیتزه

را بتر علیته بتاکتری اشریشتیاکلی نشتان داد ( )p>5/50و

زیادی را بترای جستتجو و ارائته ترکیبتات ضتد میکروبتی

عصتتارههای اتتتانولی و اتیتتل استتتات از نظتتر قتتدرت ضتتد

بهویژه با منشا گیاهی فتراهم آورده استت ( Kudi et al.,

میکروبی در ردههای بعدی قرار گرفتند .در مورد بتاکتری-

 .)1999; Cimanga et al., 2002در این بتین شناستایی

های استافیلوکوکوا اورئوا و لیستریا مونوستیتوزنز نیتز

ترکیبات تشکیل دهنده و موثره گیاهی از اهمیتت خاصتی

اختال معنیداری بین عصارههای متانولی و اتانولی دیتده

برخوردار است .در بررسی تومیچب و همکاران ( )2557بر

نشد ولی هردو عصاره فوق اختال معنیدار با عصاره اتیتل

روی آنتتالیز ترکیبتتات شتتیمیایی گونتتههای مختلتتف گیتتاه

استاتی داشتند .در بررسی قدرت ضد میکروبی عصتارههای

پتتتتوتنتیال از قبیتتتتل پتتتتوتنتیال آنستتتترینا ،1پتتتتوتنتیال

بهدستآمده از گیاه پنجتهبرگ راستت مشتخص شتد کته

ویسکوزا،2پوتنتیال ارکتتا ،0پتوتنتیال فروتیکتوزا  ،4پتوتنتیال

باکتری لیستریا منوسایتوژنز باالترین حساسیت را در برابتر

رپتتتنس  ،0پتتوتنتیال دیستتکولور6و پتتوتنتیال متتولتی فیلتتد

هر سه عصاره مورد مطالعته نشتان داد .هتر انتد اختتال

0مشخص شد کته ترکیبتاتی از قبیتل پنتتا دی گتالویکوز،

معنیدار بین عصارهها به غیر از عصاره اتیل استتاتی دیتده

آگریمتتونین ،استتید اورژیتتب ،کاتتتااین ،پونتتتتانین ،استتید

نشتتد ( .)p>5/50بتتر استتاا نتتتایج نمتتودار شتتماره 2

اورسیب ،اسید گالیب ،اسید فرومیب وسیسترول بیشترین

وکمترین رقت

مقدار را دارا میباشند .در نتایج حاصل از مطالعات بتاژیلکو

باکتریکشی ( )MBCنیز مشخص گردید که در مورد هتر

وهمکاران ( )2510بیشترین بخش از ترکیبتات شتیمیایی

تعیینکمترین رقت مهاری رشد ()MIC

سه باکتری مورد مطالعه عصاره متتانولی کمتترین غلظتت
1.P.anserina
2.P.viscosa
3.P. erecta
4.P. fruticosa
5.P. reptans
6.P. discolor
7.P. multifield

بازدارندگی و کشندگی را داشت و عصاره اتیل استتات نیتز
کمترین قدرت ضد میکروبی را در این روش نشان داد.

7
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ارزیابی عصاره گیاه پنجهبرگ راست
تشکیلدهنده عصاره اتیتل استتاتیپنجه بترگ راستت کته

متیل لینولنات نستبت داد .فعالیتت آنتیاکستیدانی و ضتد

توستتط روش کرومتتاتوگرافی بتتا عملکتترد بتتاال 1اقتتدام بتته

میکروبی عصارههای گیاهی سالهای زیادی متورد بررستی

تجزیهشده بود ،را روتین ،استید االژیتب و آگریمتونین بته

قرارگرفته است ،اما بیشترین تمرکتز و بررستی طتی ستی

خود اختصاص دادند ( .)Bazylko, 2013در مطالعهای که

سال گذشته بوده است .در این دوره بیشتتر روی گیاهتانی

وانگ وهمکاران ( )2510بر روی سه گونه از گیاه پتوتنتیال

که کاربرد سنتی داشتهاند بهویژه در کشورهایی نظیر این

شامل پوتنتیال گالبر 2ا ،پوتنتیال فروتیکوزا و پوتنتیال پتاوی

و آمریکا بررسی شده اند .درحالیکه گزارشهای مربوط بته

فولیا0به روش کرماتوگرافی فتاز معکتوا بتا عملکترد بتاال

گیاهتتان بتتومی کشتتور متتا بستتیار پراکنتتده و جزئتتی استتت

انجام دادند میزان فنولیب استخراجشده در سه گیاه بیانگر

( .)Suffredini et al., 2006روشهتای مختلفتی جهتت

ایتتن بتتود کتته هیپروستتید بیش تترین فراوانتتی را بتته ختتود

اندازهگیری تعیین قدرت بالقوه آنتیاکسیدانی از نمونههای

اختصتتاص داده و ترکیبتتات استخراجشتتده شتتامل استتید

زیستی وجود دارد .در میان روشهای مورداستتفاده ،روش

گالئیب ،اسید فرولیب ،روتین ،اسید االژیتب وکاتتااین را

ربایش رادیکال دیفنیل پیکریل هیدرازیل بهطورگستردهای

شامل میشدند ( .)Wang et al., 2013در مطالعاتی کته

مورداستفاده قرار میگیرد .از مزایای این روش میتوان بته

ژو وهمکاران ( ،)2550وو وهمکتاران ( )2557وتومیچیتب

استفاده سریع ،آسان و ارزان بودن اشتاره کترد ( Kedare

وهمکاران ( )2557انجام دادهاند از بخشهای هوایی پنجته

.)and Singh, 2011در تحقیقتی کته وانتگ و همکتاران

بتترگ راستتت ده ترکیتتب ازجملتته نئوگلیکانگلیکوزیتتدها و

انجام دادند قدرت آنتیاکسیدانی سه گونه از گیاه پتوتنتیال

فالونوئیتتدها جداستتازی شتتده استتت .جنسهتتای پتتوتنتیال

با ترولکس4مقایسه شد .عصاره پوتنتیال فروتیکوزابیشتترین

بهعنوان جنسهای شاخصی که شامل فالونوئیتدها و تتری

قدرت آنتیاکسیدانی را در بین عصاره سایر گونهها به خود

ترپو نوئیدها هستند شناختهشتدهاند ( ;Wu et al., 2009

اختصاص داد ( IC50معادل  20/10میکروگرم بر سی سی)

.)Xue et al., 2005; Tomczyk et al., 2009ایتن در

که در مقایسته بتا تحقیتق حاضتر ،عصتاره متتانولی متورد

حتتالی استتت کتته بیشتتترین ترکیبتتات شناساییشتتده از

تحقیق در ایران اثر آنتیاکسیدانتی قوی تری داشته استت

عصتتارههای موردتحقیتتق پتتیش رو شتتامل فیتتتول ،متیتتل

( IC50معادل  0/0میکروگرم بر سی سی) .ولی بتا افتزایش

لینئوات ،اتیل لینئوات ،بتا سیستترول و پنتتاکوزان بودنتد.

غلظت ،تفاوت معناداری بین قدرت آنتیاکسیدانی عصارهها

نتایج حاصل از مطالعات قبلی و تحقیق حاضر بیتانگر ایتن

مشاهده نشد .در مطالعه بازیلکو وهمکاران ( )2510عصتاره

موضوع است که نوع حالل و روش استخراج و نیتز منطقته

اتیل استاتی استخراج شده بتا روش اولتراسونیکاستیون در

جغرافیایی گیاه میتواند بر ترکیبات تشتکیل دهنتده متوثر

مقایسه با عصارههای دی اتیل اتری ،اتانولی و آبی کمترین

باشد .هراند استفاده از روشهای دقیقتر و بتا حساستیت

میزان  0/0( IC50میکروگرم بر سی سی) را نشان داد که با

باالتر میتوانتد در شناستایی اجزا تشتکیلدهنده عصتارهها

نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد .علت این امر میتوانتد

بسیار مؤثرتر و تأثیرگذارتر باشد .با توجه بته اینکته در هتر

به تفاوت در روش استخراج عصاره مربوط باشد .نتایج ایتن

سه عصاره مورد مطالعه ماده شیمیایی فیتول مشترک بتود

تحقیق نشان داد که در غلظتهای مساوی عصاره متتانولی

میتوان باال بودن قتدرت آنتیاکستیدانی و ضتد میکروبتی

عملکرد بهتری را در مقایسته بتا کنتترل مثبتت) )BHTاز

عصاره متانولی را بر استاا درصتد تشتکیل دهنتدگی بته

ختتتود نشتتتان داد .گیاهتتتان دارای اثتتترات ضتتتدمیکروبی
بامکانیسمهای مختلتف وحتتی متفتاوت از آنتیبیوتیبهتا

1.HPLC
2.P.glabra
3.P.parvifolia

4.Trolex
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رشتتد بتتاکتری را مهارمیکننتتد ایتتن امرلتتزوم تحقیقتتات

اگراتته باکتریهتتای گتترم مثبتتت نیتتز دارای یتتب غشتتا

جامعتردرحیطه گیاهان دارویی را گوشزد نموده و افتزایش

سیتوپالسمی و پپتید وگلیکان میباشند ولی بقیه پوشتش

روزافتتزون مقتتاالت انتشتتار یافتتته درزمینتته خصوصتتیات

سلولی آنها بیشتر از پلی ساکاریدهای آنیونی و در برختی

ضدمیکروبی گیاهتان را توجیته میکنتد ( Srivastava et

از موارد از مقدار کمی پروتئین ساخته شده استت .غشتای

 .)al., 2014بر اساا نتایج ضد میکروبی در ایتن تحقیتق

خارجی در سلولهای گرم منفی سدی در مقابل نفوذ مواد

باکتری لیستریا منوستیتوژنز بتاالترین حساستیت وعصتاره

ایجتتاد نمتتوده و موجتتب میشتتود کتته قابلیتتت نفوذپتتذیری

متانولی بهترین عملکرد در برابر عصارههای مورد مطالعه از

سلولهای گرم منفی نسبت بته بستیاری از انتواع مولکتول

خود بروز داد نشان داد .در طتی مطالعتهای کته تومیچتب

کمتر از سلولهای گرم مثبتت باشتد ()Hussain, 2010

وهمکاران انجام دادند ( )2551مشخص شد که عصاره آبی

.در تحقیق حاضر مشخص شد که باکتریهای گرم مثبتت

گونههای پوتنتیال قویترین فعالیت ضد میکروبی مناستبی

لیستریا مونوسیتوژنز و استافیلوکوکوا اورئتوا بیشتترین

را بتتتر روی هلیکوبتتتاکترپیلوری دارد ( MIC=0.1–0.5

حساسیت و باکتری اشریشیاکلی کمترین حساسیت را بته

 .)mg/mlهمچنین در یافتههای این مطالعه مشخص شد

عصارههای مورد مطالعه از خود نشان داد کته ایتن کامالابتا

که عصاره در محدوده غلظتت mg/ml 12/0-155از رشتد

مطالعتته تتتومیزک و همکتتاران ( )2551مطابقتتت دارد .در

باکتریهای گرم مثبت ممانعت میکند ولی در برابتر رشتد

تحقیق دیگری ،واتکینس و همکتاران ( )2512اثترات ضتد

باکتریهای گرم منفی ناموفق استت .(Tomczyk et al.,

میکروبی عصاره اتانولی ریشه گیاه پتونتیال رپتتنس1کته در

) 2008حساسیت باکتریهای گترم مثبتت و گترم منفتی

طب سنتی انگلستان برای درمان زخم بکار برده میشتد را

نسبت به بسیاری از مواد ضدمیکروبی بهطورقابل توجهی با

بر روی باکتری استافیلوکوکوا اورئوا مورد مطالعه قترار

یکدیگر متفاوت است بهگونهای که باکتریهای گرم مثبتت

دادنتتد و کمترین رقت باکتریکشی ( )MBCبرابتتر بتتا 1

حساسیت بیشتری از خودشان نشان میدهنتد و مقاومتت

میلی گرم بر سیسی را بدست آوردند که با نتتایج مطالعته

نسبی ارگانیسمهای گرم منفی نسبت بته بستیاری از متواد

حاضر همخوانی دارد ( .)Watkins et al., 2012براستاا

ضدمیکروبی احتمتاالا بته دلیتل پیچیتدگی طبیعتی موانتع

نتایج تحقیق حاضر مشتخص شتد کته روش و حاللهتای

موجود در پوشش سلولی هست .این پوشش شتامل غشتا

مورد استفاده برای استخراج ترکیبات گیتاهی میتوانتد بتر

سیتوپالسمی یا داخلی ،محتوی لیپید-پروتئین و یب الیته

نتایج اثرات ضد میکروبی و آنتی اکستیدانتی بهدستتآمده

نازک پپتید وگلیکان و یب غشا خارجی شتامل لیپتو پلتی

تأثیرگذار باشند ،به طوریکه عصاره متتانولی ازنظتر قتدرت

ساکارید است

آنتیاکسیدانی و ضد میکروبی باالترین عملکرد را داشت.

1.P. reptans
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ارزیابی عصاره گیاه پنجهبرگ راست
جدول  -4اندازهگیری قدرت ضد میکروبی عصارههای مختلف گیاه بروش انتشار ااهب ()p>5/50
عصاره

غلظت

قطر میانگین هاله عدم رشد(برحسب میلیمتر)

()mg/ml

میانگین انحرا معیار

استافیلوکوا اورئوا
متانولی

1

10/1±00/10

اتانولی

1

10/1±66/02

اتیل استات

1

4/5±00/00

اشریشیا کلی

*aA

16/5±66/05

aA

14/1±00/10

لیستریا منوسایتوژنز

aA

10/5±66/00

aA

bA

10/1±66/02

aA

2/5±66/00

bA

6/1±66/02

bC

cB

*در هر ستون حرو کواب و در هر ردیف حرو بزرگ غیر همسان نشان دهنده اختال معنیدار در سط ( )p<5/50می باشد.

3000

2000

ppm

1000
0

MIC

MBC

استافیلوکوکوا

MBC

MIC
متانولی
اشریشیاکلی

MIC

MBC

لیستریا مونوسیتوژنز

نمودار -2مقایسه  MICو MBCعصارههای مختلف گیاه پنجه برگ راست

نتیجهگیری

متفتتاوت آشتتکارگردد و همچنتتین در متتدلهای غتتذایی و

دریب نتیجهگیری کلی میتوان بیان نمودکته عصتارههای

 Invivoاقتتدام بتته بررستتی اثتتر عصتتارههای مختلتتف گیتتاه

گیاه پنجهبرگ راست دارای قابلیت ضد باکتریایی مناستبی

ازنقطهنظر قدرت آنتیاکسیدانی و ضد میکروبی شود.

درشرایط  invitroبترروی ستویههای گترم مثبتت متورد

تشکر و قدردانی

مطالعه بود .واضت استت کته تنهتا یتب روش نمتیتوانتد

محققین الزم میدانند از کلیه کارکنتان آزمایشتگاه بختش

پیشبینتی جتامعی از تتأثیر تمتام پارامترهتای درگیتر در

تحقیقات فنتی و مهندستی مرکتز تحقیقتات کشتاورزی و

خصوصتتیت آنتتتیاکستتیدانی و ضتتد میکروبتتی ارائتته دهتتد.

منابع طبیعی و سرکار خانم دکتر هاشمی که در انجام این

بنابراین میطلبد که با روش دیگر نیز این بخش از مطالعته

تحقیق صمیمانه همکاری داشتتند نهایتت سپاستگزاری را

حاضر انجام گردد تا تفاوتهتای احتمتالی بتین روشهتای

داشته باشند.
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Abstract
The importance of medicinal plants, with the intensification of the therapeutic effect,
is that in many cases it can also avoid the toxicity and adverse effects of medication.
In this study Potentilla recta, one of the Iran and Azerbaijan region-native medicinal
plants, was studied in terms of chemical composition, antimicrobial and antioxidant
effect. After collecting, drying and milling of plants, the methanol, ethanol and ethyl
acetate extracts obtained by maceration method. To identify the constituents of the
extracts, gas chromatography connected tomass spectrometry was conducted. The
DPPH radical scavenging method used to measure the antioxidant potential and the
results was reported based on the IC50 index. After determine MIC and MBC using
broth micro dilution method, agar well diffusion assay conducted to assess the
antimicrobial effect of extracts. Data were analyzed by one-way analysis of variance
(ANOVA) and means were compared using Duncan test at P<0.05 using SPSS
software ver.16. The results of the antimicrobial activity showed that the extracts
had antimicrobial effect and in this case methanol extract significantly increase
L.monocytogenes microbial growth inhibition zone area (p <0.05). All prepared
extracts had the ability to scavenging radical 1, 1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl and the
highest antioxidant potency after 30 minutes related to methanol extract. Most
chemical

compounds

respectively:

in

methyllinoleate

methanol,
and

ethanol

and

ethyllinoleate.

This

ethylacetate
study

extracts,

showed

were

that

the

methanol extract of Potentilla recta has great antibacterial and antioxidant properties
and with more research can be used in various applications.
Keywords:

Antioxidant,

Antibacterial,

monocytogenes, Escherichia coli, Potentilla recta.
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Staphylococcus

aureus,

Listeria

