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یهای ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس بومادران با
مقایسه ویژگ 
نهای شیمیایی
نگهدارندهها و آنتی اکسیدا 

آسیه احمدی دستگردی ،*1مجید غالمی آهنگران ،2مصطفی فغانی ،3محمد سجاد انصاری چهارسوقی،4
زهرا صافیزاده

5

 -1استادیارگروه علوم و صنایع غذایی ،واحد اردستان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اردستان ،ايران
 -2دانشیارگروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شهرکرد ،ايران
 -3استادیارگروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران
 -4دانش آموخته دکتری حرفهای ،دانشکده دامپزشکی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران
 -5دانشجوی دکتری حرفهای ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
تاریخ دریافت96 31/01/ 23 :

تاریخ پذیرش97 31/4/9 :

چکیده

گیاه بومادران جزء قدیم ترین گیاهان دارویی شناخته شده میباشد که به دليل وجود تر يك بات شيميا يي خاص هم در طب سنتي هم در طب

مدرن استفادههاي گوناگوني براي آن ذكر شده است .يكي از مهم ترين خواص دارو يي بومادران ،تاثيرات ضد م كي روبي آن بر طيف
گستردهای از عوامل بيماري زا در انسان و حیوان است .در اين مطالعه هدف استخراج و شناسايی اجزای اصلی اسانس برگ بومادران و

ارزيابی فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس میباشد .نتایج حاصل از بررسی اجزاء اسانس به روش  GC/MSتعداد  85ترکیب را
در اسانس برگ اثبات کرد که بورنئول ( 8 ،1 ،) 12 / 32 %سینئول ( -β ،)01/ 51 %پینن ( )9/33%و  -αپینن ( )8/ 82 %ترکیبات عمده را تشکیل

میدادند .اسانس به شدت رادیکال دی فنیل پیکریل هیدرازیل ( )IC50 =0.94 μg/mlرا کاهش داد .در رابطه با فعالیت ضد میکروبی

سترین میکروارگانیسمها قار 
اسانس ،حسا 
یهای گرم منفی
چها و سپس باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و مقاوم ترین آنها باکتر 

یهای آنتی اکسیدانی و
تشخیص داده شدند ( .)MIC=0.45-7.20 mg/mlاین مطالعه تایید کرد که اسانس برگ بومادران دارای ویژگ 
ضد میکروبی در  In Vitroبود .بنابراین میتوان استفاده از آن را به عنوان یک ترکیب آنتی اکسیدان و نگهدارنده در فرآوردههاي غذایی

پیشنهاد نمود.

کلمات کلیدی :بومادران ،اسانس ،فعالیت ضد میکروبی ،فعالیت آنتی اکسیدانی.
* نویسنده مسئول :آسیه احمدی دستگردی

آدرس :گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد اردستان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اردستان ،ايران .تلفن1 705 21231 09 :

پست الکترونیکAs.ahmadi17@gmail.com :
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مقدمه

شهای علمی و صنعتی ایران تهیه شد .کلیه
پژوه 

بومادران متعلق به خانواده آستراسه آ ( Asteraceaeگل

محیطهای کشت از مرک آلمان تهیه شد.

ايران ،قفقاز ،آسياي مركزي ،افغانستان ،پاكستان ،عراق

 -1جمعآوری و شناسایی گیاه

ستاره ایها) و بومی اروپا ،شمال آمريکا و آسیا (تر يك ه،

روش کار

و سوريه) است .در ایران در دامنههای البرز ،تبریز،

لها و
سرشاخههای گلدار گیاه از موسسه تحقیقات جنگ 

ارومیه ،اشتران کوه ،راه گرگان به مشهد ،جنگل
گلستان ،اصفهان ،مازندران ،همدان ،قزوین ،کرج،
دامغان ،سمنان ،شاهرود و به صورت علف هرز در
نواحي دامنة كوهستاني ،كنارجادهها ،حاشية مزارع به
يرويد .گياهي است
خصوص مزارع گندم و باغها م 
علفي ،خودرو ،ريزوم دار كه داراي ساقههای مستقيم به
ارتفاع كي

شهاي
یباشد ( .)71 ، 15 ، 13 ،01بخ 
متر م 

مورد استفاده گياه ،سرشاخههاي گلدار آن است كه
طعم تلخ و بوي قوي دارد به همین دلیل در سوئد گاهی
بجای رازک در آبجوسازی به کار میرود .گزارشات
بسیاری مبنی بر فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی
اسانس این گیاه در محیط آزمایشگاهی وجود دارد (،8
 ،) 25 ، 13 ،11ولی تاکنون گزارشی در مورد اسانس
برگ این گیاه از نقطه نظر ویژگیهای آنتی اکسیدانی

و ضد میکروبی آن بر ضد استافیلوکوکوس اورئوس،

اشرشیاکلی ،سالمونال اینتریتیدیس ،پنی سیلیوم گلوکوم
و ساکارومایسس سرویزیه ارایه نشده است.

نمونههای گیاهی توسط هرباریوم گیاهشناسی شناسایی
گردید (.)No. 11448

 -2آماده کردن نمونه

گهای گیاه در سایه خشک شده و در شرایط
بر 
محیطی به مدت  2روز تا رسیدن به رطوبت نهایی
نگهداری شدند .سپس در آسیاب )(Mulinex, Spain

پودر شده و به صورت پودر در فریز نگهداری شدند
( .) 15 ، 14

 -3روش تهیه اسانس
مقدار  00 1گرم پودر برگ گیاه توسط دستگاه کلونجر
سگیری شد .اسانس
(مدل اشک شیشه ،ایران) اسان 

جمعآوری شده توسط سولفات سدیم آبگیری شد و
تا زمان انجام آزمایشها ،در شیشههای تیره و دربسته در
یخچال (دمای  )4 Cنگهداری شد ( .) 13 ،11 ،8بازده
o

اسانس بر اساس وزن خشک نمونه محاسبه گردید.
 -4بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس

اسانس برگ به دستگاه  GC/MSمدل Agilent 7890

مواد و روش کار

 Aمجهز به ستون  HP-5-MSبه طول  30متر ،قطر

مو ا د

 DPPHو  BHTاز سیگما آلدریج ( )USAتهیه شد.

سویههای استاندارد شامل استافیلوکوکوس اورئوس
( ،)ATCC 25923سالمونال اینتریتیدیس

مراتع استان اصفهان (ایستگاه شهید فزوه) تهیه شد.

( ATCC

 ،)4933اشرشیاکلی ( ،)ATCC 25922پنی سیلیوم
گلوکوم ( )ATCC 9849Pو ساکارومایسس سرویزیه

( )ATCC 60782به صورت لیوفیلیزه از سازمان

داخلي  0/ 25ميليمتر و ضخامت اليه  25م كي رومتر
متصل به طيف نگار جرمي مدل Agilent 5975 C

تزریق شد .دمای ابتدایی آون  60درجه سانتیگراد و
گرادیان حرارتی  4درجه سانتیگراد در هر دقیقه (
 ،)4oC/minافزایش دما تا  280تا  300درجه سانتی
گراد ،دماي اتاقك تزريق  290درجه سانتيگراد ،گاز
هليوم با درجه خلوص  % 99 / 999به عنوان فاز متحرك

یهای ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی3 ...
مقایسه ویژگ 

(گاز حامل) با سرعت جريان  0/8ميلي ليتر در دقيقه

کدورتی مشاهده نشد (عدم رشد) به عنوان  MICدر

انتخاب شد .طیف نگار جرمی با ولتاژ  70الکترون

نظر گرفته شد .پس از تعیین  MICاز تمامی لولههایی

ولت ،روش یونیزاسیون  EIو دمای منبع یونیزاسیون

که در آنها عدم رشد باکتری و قارچ مشاهده شد نمونه

 022درجه سانتیگراد بود .پس از تزریق اسانس،

برداری شد و پلیت حاوی کمترین غلظت اسانس که در

کروماتوگرام حاصله و طیفهای جرمی ترکیبات

آن عدم رشد باکتری و قارچ قابل مشاهده است به

مختلف موجود در آن به کمک بانک اطالعات جرمی،

عنوان  MBCدر نظر گرفته شد (.) 25 ،22 ، 13 ،11 ،8

زمان بازداری ( ،)Rtشاخص کواتز ( )RIو مقایسه با
طیفهای جرمی استاندارد و استفاده از منابع معتبر
( )Adams, 2007و اطالعات موجود در کتابخانه
دستگاه  )Wiley & NIST( GC/MSبررسی شد.
شاخص کواتز با استفاده از طیف نرمال آلکانها (-C24
 )C8محاسبه شد.

تهای
 -5طراحی آزمایشات و تهیه غلظ 
اسانس

جهت طرح آزمایشات از نرم افزار  Design Expertو
محدوده غلظت  0/ 45 -7/ 20 mg/mlاستفاده شد.

 -6بررسی ویژگیهای ضد میکروبی اسانس

سویههای استاندارد شامل استافیلوکوکوس اورئوس
( ،)ATCC 25923سالمونال اینتریتیدیس

( ATCC

 ،)4933اشرشیاکلی ( ،)ATCC 25922کپک پنی
سیلیوم گلوکوم ( )ATCC 9849Pو مخمر

ساکارومایسس سرویزیه ( )ATCC 60782به صورت

شهای علمی و صنعتی ایران
لیوفیلیزه از سازمان پژوه 

 -7بررسی ویژگیهای آنتی اکسیدانی اسانس

فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس ،با استفاده از روش  2و 2
دی فنیل  -1پیکریل هیدرازیل بر مبناي درصد مهار
تولید رادیکال آزاد ) (DPPHاندازه گیري شد .جذب
نمونههاي حاوي اسانس و شاهد ،در طول موج 715
نانومتر

با

استفاده

از

دستگاه

اسپکتروفتومتر

( )Shimadzu, Japanخوانده شد .آنتی اکسیدان
سنتزی  BHTبه عنوان شاهد در نظر گرفته شد .برای
بررسی قدرت آنتی اکسیدانی اسانس از ( IC50ظرفیت
بازدارندگی) استفاده شد .بدین منظور ابتدا درصد مهار
 DPPHتوسط رابطۀ زیر محاسبه شد و نمودار آن در
مقابل غلظت اسانس رسم گردید و  IC50که همان
غلظتی از اسانس است که باعث مهار  50درصد
یشود ،با آنالیز رگرسیون خطی از
رادیکال  DPPHم 
مقادیر  RSCبدست آمده محاسبه شد (.) 24 ، 13 ،11 ،8
 DPPHدرصد مهار یا( = )1RSC (%

-

)) 00 1

 = AAجذب نمونه = AB ،جذب شاهد

تهیه شد .جهت بررسی اثرات ضد میکروبی از دو روش

 -8تجزيه و تحليل دادهها

 DMSOو شاهد مثبت کلرامفنیکل و فلوکونازول بود.

تحلیل و ارزیابی ( )ANOVAتوسط نرم افزار Expert

چاهک و ریز رقت استفاده شد .شاهد منفی %5
هالههای عدم رشد باکتری پس از  24ساعت هالههای
عدم رشد قارچ پس از  72ساعت اندازه گیری شدند.
با استفاده از روش رقت لوله ای ،حداقل غلظت
مهارکنندگی رشد ( )MICو حداقل غلظت کشندگی
( )MBCتعیین شد .آخرین رقتی که در آن هیچ گونه

طرح آماری رویه پاسخ بهینه ) (RSMاستفاده شد.

Design 8.0 (Stat-Ease, Inc., Minneapolis, MN,
) USAبرای تایید وجود اختالف بین دادهها انجام شد.

نوع مطالعه  ،response surface optimalنوع طراحی
 D-optimalو مدل طراحی  Quadraticبود).(P < 0.05

یدار
با تشکیل جداول آنالیز واریانس  ،ANOVAمعن 
شها مورد بررسی قرار گرفت.
بودن یا نبودن آزمای 
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نتایج

Methyl chavicol

12 /918

1198

7/ 38

13 /202

210 1

0/ 42

13 / 477

1218

0/ 48

15 /646

1285

0/ 59

15 / 772

1289

0/ 18

15 /048

1 29 1

0/ 73

71/259

357 1

0/ 30

18 /035

1375

0/ 27

19 /419

1 42 1

1/44

Germacrene D

20 / 961

1455

0/ 30

21 /418

1483

2/ 70

Iononeβ-

21 /829

Ethanone

 -1بررسی میزان اسانس

Trans-Carveol

در این تحقیق میزان اسانس برگ بومادران به روش
تقطیر با آب براساس وزن خشک نمونه 0/3
درصد) (w/wبه دست آمد .اسانس برگ دارای رنگ
زرد شفاف و بوی ضعیف بود.

Bornyl Acetate
Lavandulyl
Acetate
Thymol
Eugenol
Copaeneα-

TransCaryophyllene
Humuleneα-

 -2بررسی اجزاء اسانس

نتایج حاصل از بررسی اجزاء اسانس به روش GC/MS

بومادران نشان داد .بورنئول 8 ،1 ،سینئول -β ،پینن و -α

Bicyclo
Germacrene
3,4'-Difluoro-4Methoxybiphenyl
Amorpheneα-

دادند .ترکیبات دیگر مانند  -αتوجون ،کامفور،

1,5-epoxysalvial4(14)-ene
Spathulenol

تعداد  85ترکیب را در اسانس برگ این گونه از

پینن ترکیبات عمده موجود در اسانس برگ را تشکیل

الواندولیل استات -4 ،ترپینئول ،لیمونن و ترانس
کاروئول ،ترانس  βکاریوفیلن ،اکسید کاریوفیلن،
اسپاتولنول ،جرماکرن  Dو بی سیکلوجرماکرن نیز به
میزان جزیی در اسانس تشخیص داده شدند (جدول .)1

جدول  -1ترکیبات شیمیایی اسانس برگ  A.millefoliumبه روش
GC/MS

delta-Cadinene

Caryophyllene
Oxide
Alpha-Guaiene
alpha-Bisabolene
epoxide
azulene-7-ol
Caryophyllenol
Caryophylla
4(12),8(13)-dien5
Cadineneγ-

487 1

0/33

22/ 279

1498

0/ 59

22/363

1 50 1

0/22

22/1 78

1515

0/ 32

23 /440

1524

0/ 38

24 /733

1569

0/ 28

24 / 675

80 51

2/ 86

24 /748

86 51

4/ 09

606 1

0/ 34

25/ 396
25 / 68 5

21 16

0/ 72

26 /821

1632

0/ 60

26 /622

1635

1/ 19

26 /043

1639

3/ 00

26 /734

1634

0/ 89

26 /836

650 1

0/44

1356

0/ 28

656 1

3/22

27 /741

1668

0/ 52

27 / 284

1673

0/ 77

27 /917

677 1

2/ 29

27 /338

1693

0/58

30 / 305

790 1

0/ 21

RIb

درصد

26 /817

1-Nonene

3/057

765

0/ 53

Benzene,
hexamethyl
Eudesmolβ-

4/333

790

0/ 18

Eudesmolα-

26 / 809

Thujeneα-

5/ 00 1

429

0/ 25

5/ 266

239

8/ 82

Sabinene

5/ 609

749

0/ 48

6/ 164

972

1/ 62

ترکیب

2-Hexenal

Pineneα-

Camphene

( Rtaدقیقه)

Valerenal

Vulgarol B
Ledenoxide
longipinanol
2,4,6-tri-(tbutyl)pyrimidine

Pineneβ-

6/ 267

976

9/33

Terpineneα-

7/752

6101

0/33

7/ 475

1023

2/ 15

1,8-Cineole

7/595

027 1

0/ 62

7/1 68

030 1

01/ 51

Terpineneγ-

8/634

057 1

0/ 81

8/ 699

066 1

0/44

9/836

1098

0/ 49

01/ 496

126 1

0/ 60

01/139

1139

2/ 06

11/521

1145

1/ 45

11/ 692

63 11

1/ 59

Terpinene-4-ol

11/648

68 11

12 / 32

12 / 67 1

78 11

1/ 64

بررسی در جدول شماره  2آورده شده است .نتایج نشان

Terpineolα-

12 / 584

1 19 1

3/ 31

داد که اسانس ،سطوح متفاوتی از فعالیت ضد میکروبی

p-Cymene
Limonene

trans-Sabinene
hydrate
Cis-Sabinene
Hydrate
Compholen
trans-Pinocarveol
Camphor
Pinocarvone
Borneol

گازکروماتوگرافی مجهز به اسپکترومتری جرمی روی
ستون  HP-5-MSانجام شد :Rt .زمان بازداری:RI ،
a

b

اندیس بازداری

 -3بررسی فعالیت ضد میکروبی اسانس

نتایج حاصل از بررسی حداقل غلظت بازدارندگی و

حداقل غلظت کشندگی اسانس برگ بومادران واریته
 A. millefoliumبر روی میکروارگانیسمهای مورد

یهای ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی5 ...
مقایسه ویژگ 

را علیه نمونههای باکتریایی و قارچی نشان دادند و از

استافیلوکوکوس اورئوس

رشد تمام گونههای میکروبی جلوگیری کرد .حساس

سالمونال اینتریتیدیس

ترین میکروارگانیسم (کمترین  )MICدر بین

پنی سیلیوم گلوکوم

ATCC 4933
ATCC 25922

اشرشیاکلی

میکروارگانیسمهای مورد بررسی  .Pگلوکوم.S ،

ATCC 9849P
ATCC 60782

ساکارومایسس سرویزیه

MIC
6/ 53
-

-

7/2

-

1/ 67

2/ 41

2/ 41

3/ 83

نتایج برحسب  mg/mlگزارش شده است.

سرویزیه و  .Sاورئوس و مقاومترین آنها .S

یدهد قوی ترین اثر و بزرگ ترین قطر
جدول  3نشان م 

اینتریتیدیس و اشرشیاکلی بودند بود .این نتایج نشان داد

هاله عدم رشد ،مربوط به  ..Pگلوکوم .S ،سرویزیه و

اسانس برگ اثرات قابل توجهی علیه باکتری گرم مثبت

سپس  .Sاورئوس در غلظت  7/ 20 mg/mlبود که در

استافیلوکوکوس داشته و بر باکتریهای گرم منفی این

برخی غلظتها در مقایسه با آنتی بیوتیکهای شیمیایی

تاثیر ضعیف تر بوده است.

کلرامفنیکل و فلوکونازول بیشتر بود .همچنین با افزایش
غلظت اسانس ،قطر هاله عدم رشد افزایش یافته است.

جدول  -2فعالیت ضد میکروبی اسانس برگ Achillea
millefolium
میکروارگانیسم

ATCC 25923

MBC
7/2

اسانس برگ

نژاد

جدول  -3فعالیت ضد میکروبی اسانس برگ  Achillea millefolium subsp. millefoliumدر مقایسه با مواد شیمیایی
غلظت
0/ 45
1/ 02
1/ 67
2/ 41
3/ 12
3/ 83
4/5
5/ 18
5/58
6/ 53

استافیلوکوکوس اورئوس

-

سالمونال اینتریتیدیس
-

اشرشیاکلی

-

پنی سیلیوم گلوکوم
-

ساکارومایسس سرویزیه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5/5

-

-

7/ 20

01

شاهد -

-

شاهد +

9/5
-

18

18

21

19

21
21 /5

21

22

22

23

23

-

-

-

-

11/5

11/5

-

-

18

20

-

-

12

8
71

-

01

12

قطر چاهک6 mm :؛ شاهد منفی ،DMSO%5 :شاهد مثبت :کلرامفنیکل ،فلوکونازول ( )03μg/ml؛ قطر هاله بصورت
 mmگزارش شده است.

جدول  -4آنالیز واریانس ( )ANOVAدرصد قدرت بازدارندگی ( )RSCو قطرهاله اسانس برگ

منبع

RSC

اسانس برگ

قطرهاله

S. a

BHT
P. g
S. c

مجموع مربعات

DF

میانگین مربعات

932/ 70

>0/1 000

3/ 05

0/ 9866

0/ 9727

0/ 9825

28 / 59

>0/1 000

0/ 45

0/ 7922

0/ 6962

0/ 7645

>0/1 000

0/ 50

0/ 9921

0/ 9380

0/ 9878

>0/1 000

6/ 09

0/ 6415

0/ 5250

0/1 619

36 / 50

>0/1 000

5/ 62

0/ 6952

0/ 5997

0/ 6762

8946 / 98

4

11/ 41

2

5/17

343/ 49

6

57 / 25

922/ 47

1 06 1/ 86

1

1 06 1/ 86

28 / 63

1153 /10

1

2236 / 75

F value

Pr > F

1153 /10

انحراف معیار

R-Squared

Predicted R-squared

Adj R-Squared

یدار است;  :S. aاستافیلوکوکوس اورئوس :P. g ،پنی سیلویم
یکند که معن 
مقادیر " "Prob > Fکمتر از  0/ 05اشاره م 

گلوکوم :S. c ،ساکارومایسس سرویزیه
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 -4بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس

 IC50 = 0/ 94 mg/mlشد .فاكتور  IC50نسبت معكوسي

فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس برگ Achillea

با فعاليت آنتی اکسیدانی اسانس دارد .همانطور كه

 millefoliumبا مهار و به دام انداختن رادیکالهای

مشخص است رابطه مستقیمی بین غلظت اسانس و اثر

 DPPHو مقایسه با آنتی اکسیدان سنتزی  BHTبررسی

یباشد و با افزايش
مهارکنندگی رادیکالی آن برقرار م 

شد .جدول  5قدرت اسانس برگ را در غلظتهای

غلظت اسانس ،اثر ضد راد كي الي و آنتی اکسیدانی آن

مختلف در مهار راد كي الهاي آزاد  DPPHدر مقایسه

افزايش مي يابد .اما در مورد  BHTدر غلظتهای باال

يدهد .نتایج نشان
با آنتی اکسیدان سنتزی  BHTنشان م 

افزایشی در میزان  RSCمشاهده نشد.

داد که اسانس برگ قادر به احیاء رادیکال پایدار و
بنفش رنگ  DPPHبه  DPPH-Hزرد رنگ با

جدول  -5مقایسه درصد قدرت بازدارندگی ( )RSCاسانس برگ بومادران و  ،BHTبر اساس خنثی سازی DPPH
غلظت

منبع
اسانس

BHT

0/ 14
-

0/ 28
-

95 / 97

96 / 13

0/ 45

1/ 02

1/ 67

2/ 41

3/ 12

3/ 83

43 /17

45 / 59

51 / 27

56 / 09

82 / 69

58/ 63

96 / 28

96 / 45

95 / 47

95 /22

95 / 07

95 /10

5/ 18

5/58

6/ 53

7/ 20

IC50

89 / 25

92 /33

94 / 31

95 / 32

97 / 06

0/ 94

95 / 00

95 / 00

94 / 70

94 / 13

39/33

1/ 34

4/5

غلظت و  IC50بر حسب  mg/mlگزارش شده است.
بحث و نتیجه گیری

بررسی میزان اسانس

میزان اسانس حاصل از برگ گیاه بومادران با سایر

تحقیقات در مورد این واریته قابل مقایسه است .برای
مثال کاظمی (  )51 20میزان اسانس بدست آمده از
بخشهای هوایی این گونه را  (v/w) %0/ 96و رحیم
مالک و همکاران (  ) 2009میزان اسانس برگ را -0/ 15
 (w/w) %0/ 63گزارش کردند .میزان اسانس بدست
آمده از این گونه در ترکیه  (v/w) %0/6بدست آمد
( .) 13
احتماال دلیل این اختالف ،اختالفات ژنتیکی،
فاکتورهای محیطی مختلف و یا زمان نمونه برداری
است که از عوامل مهم موثر بر میزان اسانس بدست
یباشند (  .) 28در ضمن،
آمده از نمونههای گیاهی م 
شهای متفاوت استخراج اسانس و دستگاههای
رو 
اسانس گیری و روش خشک کردن بر میزان اسانس
تاثیر زیادی دارد (.) 23 ، 15 1 ، 14 ،2

بررسی اجزاء اسانس

آزولن در اسانس برگ مشاهده شد که با نتایج تحقیق

بر روی  A. millefoliumایرانی مطابقت نداشت (،)4
در حالی که  Lamaisonو همکاران (  ) 1988حضور
مقادیر ناچیز آزولن را در  A. millefoliumفرانسوی
گزارش کرد .ترکیباتی از قبیل

cis- ،grandisol

،2 hydroxycyclopentadecanone ،farnesol ،nerolidol
acetate

 cis-a-santalolو  olic aldehydeکه قبال در

این گونه از ایران گزارش شده بود در این اسانس
مشاهده نشد ( Rahimmalek .)4و همکاران (  ) 28در
برگ انواع مختلف  A. millefoliumکشت داده شده
در نقاط مختلف ایران  36ترکیب تشخیص دادند که
بورنئول ،کامفور ،جرماکرن  ،Dکوپاان ،اسپاتولنول و
کاریوفیلن اکسید ترکیبات اصلی اسانس را تشکیل داده
بودند .در سایر نقاط دنیا نیز نتایج کم و بیش مشابهی
بدست آمده است .به عنوان مثال در اسانس

A.

 millefoliumکشت شده در ترکیه  36ترکیب گزارش

یهای ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی7 ...
مقایسه ویژگ 

شد که ترکیبات اصلی آن شامل مونوترپنهای

مداخله در متابولیسم سلولی از طریق مکانیسمهایی مانند

ائوکالیپتول ،کامفور -α ،ترپینئول -β ،پینن و بورنئول

شکستن غشا ،غیرفعالسازی آنزیمی و شالته کردن

بود ( .) 13

فلزات است .همچنین توانایی آنها در نفوذ به غشا

مقایسه نتایج این تحقیق با نتایج محققین دیگر نشان داد

فاکتور مهمی در مقاومت یا حساسیت سلول میباشند.

که اجزای مهم اسانس با توجه به مناطق مختلف تغییر

نفوذپذیری غشای سیتوپالسمی عامل مرگ سلول است.

یکند .ترکیبات شیمیایی اسانس تحت تاثیر
م 

همچنین ترکیبات غیر فنولیک اسانس نیز موثر میباشند

فاکتورهای مختلف همچون شرایط محیطی و

(  .) 18ترپنهای فرار کارواکرول ،سینئول ،بورنئول،

جغرافیایی ،زمان رشد گیاه ،زمان جمعآوری گیاه ،نور،

توجون ،پینن ،کامفون ،وربنون ،اوژنول ،بورنیل استات،

رطوبت ،ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک ،شرایط

سیمن ،کاروون ،ترپینن ،تیمول ،ترپینولن ،ترپینن  4ال

آب و هوایی ،روش خشک کردن گیاه ،روش استخراج

نیز مسئول فعالیت ضد میکروبی هستند ( ،22 ، 12 ،6 ، 18

اسانس ،سن گیاه و  ...است ( .) 28 ، 25 ،7یک رابطه

 .) 31 ، 30 ، 27ترپنها توانایی شکستن و نفوذ به ساختار

معکوس بین کامازولن و اسپاتولنول در

لیپیدی دیواره سلولی باکتریها را دارند که منجر به

 A.millefoliumوجود دارد .در این بررسی نیز همان

دناتوراسیون پروتئینها ،شکستن غشای سلولی ،نشت

نتایج مشاهده شد ،یعنی اسانس برگ فاقد کامازولن و

سیتوپالسمی ،تخریب سلولی و نهایتا مرگ سلولی

دارای اسپاتولنول بود ( .) 28

بررسی فعالیت ضد میکروبی اسانس

بررسیهای صورت گرفته در خصوص مکانیسم عمل

اسانسها ثابت نموده است که این ترکیبات نفوذپذیری
یدهند .اجزاء اسانس با نفوذ در غشا
غشا را افزایش م 
منجر به متورم شدن غشا گردیده و فعالیت آن را تحت
تاثیر قرار میدهند و در نهایت منجر به مرگ سلول
خواهند شد ( .) 18
از نتایج بدست آمده واضح است که ترکیبات شیمیایی
اسانس و نقش سینرژیستی ترکیبات تاثیر مهمی بر
فعالیت ضد میکروبی این گیاه دارند .معموال ترکیبات
حاوی گروههای فنولیک موثرتر هستند .ترکیبات فنلی
موجود در اسانس عبارتند از :تیمول ،اوژنول ،آلفا
ترپینئول ،متیل چاویکول ،جرماکرن  ،Dترپینن  4-ال و
کاریوفیلن .ترکیبات آروماتیک و فنولیک اثرات ضد
میکروبی خود را در غشای سیتوپالسمی با تغییر ساختار
یدهند .توانایی فنولیکها در
و عملکرد آن انجام م 

یشوند ( .)61كامفور كي
م 

مونوترپن اكسيژندار است

كه قويًاًا ضدعفوني كننده و به عنوان كي

تر يك ب آنتي

پاتوژن و مخصوصًاًا به عنوان ضد قارچ و ضد باكتري
شهرت یافته است ( .)1 ،22سینئول نوعی مونوترپن
معروف است که دارای خاصیت ضد میکروبی است
( -P .)1سیمن هیدروفوبیک است و باعث تورم غشای
سیتوپالسمی به ویژه در در الیه لیپیدی باکتری میشود
(  .) 12تیمول به عنوان یک ترکیب ضد میکروب قوی
یهای گرم منفی و
قادر به شکستن غشای خارجی باکتر 
آزادسازی لیپوپلی ساکاریدها و افزایش نفوذپذیری
غشای سیتوپالسمی با اتصال به پروتئینهای غشا توسط
پیوندهای هیدروفوبیک و هیدروژنی است .مکانیسم
دیگر آن شالته کردن کاتیونها در غشای خارجی
است .گروه هیدروکسیل موجود در مولکول اجزای
اسانس مانند تیمول و منتول برای بروز خاصیت ضد
میکروبی آنها بسیار مهم است .ترکیبات شیمیایی
دارای گروههای هیدروکسیل یا گروههای آلدئید
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یدهند .گروههای
فعالیت ضد میکروبی قوی نشان م 

اسانس روغنی و تفاوت میکروارگانیسمهای بکار رفنه

یدهد که با
هیدروکسیل ،پیوندهای هیدروژنی تشکیل م 

بسیار مشکل است (.)7

مکان فعال آنزیم واکنش میدهد و آن را غیرفعال

یدهد که به طور معمول قارچها
جدول  2و  3نشان م 

یسازد .گروههای آلدئیدی نیز با گروههای
م 

سها حساس تر هستند
نسبت به باکتریها در برابر اسان 

یدهند و از رشد میکروبی
سولفیدریل واکنش م 

که این امر ناشی از ساختار سلولی متفاوت آنهاست

جلوگیری میکنند (  .)1 ، 12گزارشات حاکی از آن

( .)7کاظمی (  ) 20 ، 19نشان داد اسانس A. millefolium

است که اسانسهای حاوی اوژنول باالترین اثرات ضد

دارای

هم ه

باکتریایی را دارند .اوژنول نوعی فنیل پروپانید است که

میکروارگانیسمهای مورد بررسی بود ،اما بر روی

یشود.
باعث فساد دیواره سلولی و تخریب سولی م 

چها موثرتر از باکتریها بود .بر اساس تحقیقات
قار 

نها متصل
گروههای هیدروکسیل اوژنول به پروتئی 

صورت گرفته باکتریهای گرم مثبت نسبت به اسانسها

میشوند و از عملکرد آنزیم جلوگیری میکنند (،1

یهای گرم منفی هستند .نتایج بدست
حساس تر از باکتر 

 .) 12پینوکاروون اختالف  pHو پتانسیل غشای سلولی

آمده در این تحقیق (باالتر بودن  MICاسانس علیه

یزند
یپاشد و انرژی متابولیک سلول را بهم م 
را از هم م 

یهای گرم مثبت)
یهای گرم منفی نسبت به باکتر 
باکتر 

(  .) 12سزکوئی ترپنهای موجود در گیاه مانند

نیز حاکی از حساس تر بودن باکتریهای گرم مثبت

کاریوفیلن ،کاریوفیلن اکسید و جرماکرین Dفعالیت

نسبت به باکتریهای گرم منفی بود .به دلیل وجود

ضد باکتري و ضد قارچی قابل قبولی دارند (،22 ،1

غشاهای خارجی نسبتا نفوذ ناپذیر احاطه کننده دیواره

 .) 32لیمونن ،پینن ،نئومنتول و ترپینن موجود در اسانس

یهای گرم منفی (لیپوپلی ساکاریدهای
سلولی در باکتر 

برگ دارای اثرات قوی باکتریواستاتیک هستند (.)1

یها
دیواره سلولی) منطقی بنظر میرسد که این باکتر 

ترپینن-4-ال یک مونوترپن حلقوی است که تنفس

در برابر اثرات ضد میکروبی اسانسها حساسیت

یدارد و باعث تورم غشا و
اکسیداتیو را در سلول باز م 

کمتری از خود نشان دهند .این غشاء خارجی انتشار

یشوند ( .) 18
افزایش نفوذپذیری غشا م 

مواد هیدروفوب از میان این الیه پوشاننده لیپوپلی

همانگونه که مشاهده شد اجزاء اسانس اثرات ضد

یکند .لیپوپلی ساکاریدهای
ساکاریدی را محدود م 

میکروبی متفاوتی دارند .در واقع با شناسا يي تر يك بات

دیواره سلولی احتماال مانع از رسیدن ترکیبات فعال

موجود در هر اسانس مي توان به اين نكته پي برد كه

اسانس به غشای سیتوپالسمی باکتریهای گرم منفی

بين تر يك بات موجود در هر اسانس و خواص ضد

یشود (  .)61 ، 12عالوه بر این ،اختالف در
م 

م كي روبي آن رابطه مستقيمي وجود دارد ولي اساسًاًا

یتواند از جمله
هیدروفوبیسیتی سطح سلول م 

نقش اصلي را تر يك ب عمده يا شاخص بازي مي كند.

فاکتورهای موثر دیگر باشد .سلولهای گرم منفی سطح

مقایسه بین نتایج گزارش شده درباره ویژگیهای ضد

هیدروفوبیک تری دارند که توسط پروتئینهای پورین

میکروبی اسانسهای مختلف به دلیل تفاوت در

در غشای خارجی سلولهای گرم منفی منشعب شدهاند.

شهای ارزیابی ویژگیهای ضد میکروبی ،منبع
رو 

یکند که عبور
این امر کانالهای بزرگی ایجاد م 

فعالیت

ضد

میکروبی

علیه

ترکیباتی مانند ترکیبات فنولیک موجود در را محدود
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مقایسه ویژگ 

یکند (  .) 18یکی از ویژگیهاي مهم اسانسها،
م 

آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی را از خود نشان داد.

خاصیت آبگریزي یا هیدروفوبیسیتی آنهاست که آنها

یتواند بعنوان منبع امیدبخش جهت تامین منابع
بنابراین م 

یسازد تا با پیوند روي الیه لیپیدي غشاء
را قادر م 

طبیعی آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی باشد تا به این

سلولی باکتريها و میتوکندري آنها باعث پاره شدن

وسیله در تامین سالمت بیشتر در جامعه نقش داشته

غشاء سلولی و خروج مولکولها و یونهاي مهم

باشیم.

باکتري به خارج از سلول و در نهایت مرگ باکتري
گردد .پیچیدگی فیزیکوشیمیایی بیشتر دیواره سلولی
یهای گرم منفی نیز حاکی از تفاوت در حساسیت
باکتر 
یها است ( .) 18
دو گروه از باکتر 

بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس

تشکر و قدردانی

نویسندگان بر خود واجب می دانند مراتب سپاس و
قدردانی را از دکتر حسین زینلی ،استادیارگروه علوم
طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع
طبیعی؛ دکتر حسین باخدا ،دانشیار گروه مکانیزاسیون

مقادیر باالی بورنئول ،پینن و سینئول در اسانس برگ

کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات

احتماال مسئول اثرات آنتی اکسیدانی قوی آن است

تهران ،پژوهشکده قلب و عروق اصفهان و مرکز

(جدول  .)5همچنین ترکیبات فنولی مانند تیمول،

تحقیقات بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسالمی

اوژنول ،متیل چاویکول ،جرماکرن  ،Dترپینن  4-ال و

واحد شهرکرد به عمل آورند.

کاریوفیلن و برخی الکلهای مونوترپن مانند نئومنتول و
 αترپینئول احتماال بیشترین فعالیت مهارکنندگی را در
این اسانس داشتند .فعالیت آنتی اکسیدانی ترکیباتی
مانند بورنئول ،کامفور ،پینن ،ترپینن  4-ال ،سینئول و
تیمول قبال گزارش شده است (.) 20 ، 19 ، 13 ،11
نتایج بدست آمده از تحقیقات قبلی نیز اثرات قوی آنتی
یکند .این
اکسیدانی اسانس  A.millefoliumرا تایید م 
تهای بیولوژیکی با
تحقیقات نشان داد تفاوت در فعالی 
تفاوت در ترکیبات موجود در ماده گیاهی اولیه مورد
آزمون مرتبط بود ( .)11نیک آور و همکاران ( ) 26
یتواند به عنوان یک منبع
نشان دادند که این گیاه م 
مهای
آنتی اکسیدانی از حمله رادیکالها در سیست 
بیولوژیکی و غذایی جلوگیری کند.
در این تحقیق نشان داده شد که فرآوردههای طبیعی
بویژه اسانسهای روغنی و ترکیبات آنها بعنوان عوامل
یکنند.
آنتی اکسیدان و ضد میکروب ایفاء نقش م 
اسانس برگ بومادران سطوح مختلفی از فعالیتهای
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Abstract
Achillea millefolium is one of the oldest known medicinal plants, due to the presence of
certain chemical compounds are used traditional and modern medicine. One of the most
important medicinal properties of Yarrow, its antimicrobial effects on a wide range of
pathogens in humans and animals. The in vitro antimicrobial and antioxidant activities of the
essential oil from leaves of Achillea millefolium subsp. millefolium were examined. GC-MS
analysis of the essential oil resulted in the identification of fifty-eight compounds constituting
98.71% of the total essential oil of leave. The essential oil of leaves were characterized by a
high number of monoterpenes borneol (12.32%), 1, 8-cineole (10.51%), β-pinene (9.33%)
and α-pinene (8.82%). Regarding anti-oxidation, the investigated essential oil from leaves
strongly reduced the diphenylpicrylhydrazyl radical (IC50=0.94 mg/ml). This essential oil
showed antimicrobial activity as well against Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidise,
Escherichia coli, Penicillium glaucum and Saccharomyces cervesiae (MIC values 0.45-7.20
mg/ml). This study confirms that the essential oil from leaves of Achillea millefolium
possessed antioxidant and antimicrobial properties in vitro.
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