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مقدمه

 است که همواره گیاهان به عنوان یکیتاریخ پیشینیان مبین این مطلب 

اند. سالیان متمادی، آمدهاز مهمترین منابع غذایی و دارویی بشمار می

داروهای طبیعی خصوصاً گیاهان دارویی اساس و حتی در برخی موارد 

های علم شیمی منجر اند. پیشرفتشدهتنها طریق درمان محسوب می

ه جای داروهای گیاهی به جایگزینی داروهای سنتزی و شیمیایی ب

، پیدایش عوارض جانبی، هاتیگردید. امروزه عواملی نظیر بروز حساس

اکسیدان های مقاوم به آنتی بیوتیک و نیاز بدن به ترکیبات آنتیسویه

اهمیت گیاهان دارویی را مجدداً مورد توجه قرار داده است. از طرفی 

های نوین، امکان شناسایی مواد مؤثره موجود در گیری از روشبهره

یک سوم کلیه  شود کهگیاهان را فراهم کرده است. تخمین زده می

های دارویی مورد مصرف در جوامع انسانی دارای منشاء گیاهی فرآورده

. گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع [1]باشند 

ورت شناخت علمی کشت، توسعه منابع طبیعی ایران هستند که در ص

برداری صحیح نقش مهمی در سالمت جامعه، اشتغال زایی و و بهره

دهد که مواد صادرات غیرنفتی خواهند داشت. آمار جهانی نشان می

مؤثره حدود پنجاه درصد داروهای عرضه شده به بازار و بیشتر اسانسهای 

صنایع غذایی های مورد مصرف در ها و عصارهخوراکی و صنعتی، رنگ

 Lگرد ). چترگندمی برگ[2]دارای منشأ گیاهی هستند 

rotundifolium Bupleuriumاز خانواده چتریان ( گیاهی است 
(Umbelliferaeیکساله، کوتاه با بلندی بیست تا پنجاه سانتی ) متر

تیز است که بن برگ ساقه را در آغوش گرفته بیضی و نوکهای آن برگ

آن زرد و به صورت های شود. گلساقه از وسط برگ خارج می باًیو تقر

روید و دانه آن مخلوط با باشد، این گیاه در مزارع میچتر مرکب می

. شوددانه غالت در جریان حمل و نقل به اطراف و سایر مزارع منتشر می

ها برروی ترکیب شیمیایی و فعالیت بیولوژیکی اسانس به دست بررسی

دارای  هاس آنهای این گیاه نشان داد که روغن اسانآمده ازسایرگونه

فعالیت ضدالتهابی امید بخشی همراه با سیتوتوکسیستی شدید در برابر 

حال، فعالیت ضد میکروبی های سرطانی است. با اینبسیاری از سلول

 داغی کپه سوگند متانولی هایعصاره باکتریایی آنتی و اکسیدان آنتی خواص بررسی

(Jurinea sintenisii Bornm )گردبرگ چترگندمی و (Bupleurium rotundifolium L) 
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  دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

  خراسان شمالی پزشکی علوم

 .است محفوظ

 چکیده
  اکسیدان،نتیآ ترکیبات به بدن نیاز و بیوتیکآنتی به مقاوم هایسویه جانبی، عوارض پیدایش ها،حساسیت بروز نظیر عواملی امروزه :مقدمه

  یاهگ دو متانولی عصاره باکتریاییآنتی و اکسیدانآنتی خواص پژوهش این در. است داده قرار توجه مورد مجدداً را دارویی گیاهان اهمیت

  خراسان استان از( Bupleurium rotundifolium L) گردبرگ چترگندمی و( Jurinea sintenisii Bornm) داغی کپه سوگند

 .است قرارگرفته بررسی مورد شمالی

  و( DPPH) روش دو با هاآن اکسیدانآنتی فعالیت میزان و شد تهیه خیساندن روش به شده ذکر گیاه دو متانولی عصاره: کار روش

(FRAP )مورد آگار چاهک روش با باکتری نمونه 4 علیه بر نظر مورد گیاهان عصاره باکتریاییآنتی اثر همچنین. گرفت قرار بررسی مورد  

 .گرفت قرار مطالعه

  به لیترمیلی بر گرممیلی BHT 35/0 برای و 17/1 داغی کپه سوگند ،51/0 گردبرگ چترگندمی عصاره برای IC50 مقدار ها:یافته

  و داغیکپه سوگند برای عصاره گرم بر Fe+2 مولمیلی برحسب اکسیدانی آنتی فعالیت میزان FRAP روش در حالیکه در. آمد دست

  اهگی دو هر متانولی عصاره داد نشان باکتریاییآنتی خواص بررسی. گردید محاسبه 488/180 و 390/424 ترتیب به گردبرگ چترگندمی

  سوبتیلوس، باسیلوس هایباکتری مقابل در داغی کپه سوگند برای MIC و دادند نشان خود از مثبت گرم هایباکتری بر خوبی تأثیر

  هب گردبرگ گندمی چتر برای و لیتر میلی بر گرم میلی 26/31 و 56/16،81/7 ترتیب به لوتئوس میکروکوکوس و اورئوس استافیلوکوکوس

 .آمد دست به 126 و 26/31 ،126 ترتیب

  هایکاتیون احیا در داغیکپه سوگند توانایی کهحالی در دارد DPPH رادیکال مهار در بیشتری توانایی گردبرگ گندمی چتر نتیجه گیری:

  مقدار با اورئوس کوساستافیلوکو باکتری بر داغیکپه سوگند به مربوط تأثیر بهترین باکتریایی آنتی خواص بررسی در. باشدمی بیشتر آهن

812/7  =MCI (لیترمیلی بر گرممیلی )باشدمی. 
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 فیروزنیا علیو  جعفرنژاد            متانولی عصاره باکتریال آنتی و اکسیدان آنتی خواص بررسی                                      

دهد که ترکیب با داروهای دیگر برای استفاده مؤثر محدود آن نشان می

. عالوه بر این، گیاه اثر آنتی اکسیدانی قابل توجهی [3]ضروری است 

شدند به طور . محققین موفق [4]در روشی وابسته به غلظت دارد 

نمونه از این گیاه، در مناطق مختلف  28فالونوئید را در  12همزمان 

یکی از  Bupleuri Radix. همچنین [6]چین اندازه گیری کنند 

ترین داروهای گیاهی در آسیا برای درمان بسیاری ترین و کاربردیموفق

سال گذشته است. پس از بررسی مواد شیمیایی  2000در  هایماریاز ب

 به عنوانهای جدا شده از ساپونین، ترپنها، مشخص شد تریاین گونه

. گیاه [5]کنند عوامل ایمن سازی، ضد التهابی و ضد ویروسی عمل می

(، گیاهی است از Jurinea sintenisii Bornm) یسوگند کپه داغ

 .[7]( که در آسیای مرکزی انتشار دارد (Asteraceaeخانواده کاسنی 

یا  های متعددای فیبری و ساقهگیاهی چند ساله، نیمه چوبی و با ریشه

باشد. های ساده منتهی به یک کپه گل میخیزان است و دارای شاخه

 -ها خط خطیها بلندتر است. برگای از طول میان گرههای ساقهبرگ

بوده و در جهت قاعده باریک شده است. دمبرگ دار، ساقه  یازهیسرن

نیمه کروی است و موسم گلدهی  باًیآغوش و دارای گل صورتی و تقر

. مطالعات نشان دادندکه فالونوئیدهای [8]باشد ن اردیبهشت ماه میآ

دان یهای این گیاه دارای ترکیبات آنتی اکسبیواکتیو در ریشه سایر گونه

تواند عوامل درمانی ای است و جداسازی و تعیین خواص میبالقوه

ها و اختالالت انسانی ایجادشده تهیه باارزشی را برای اثراکسیدکننده

های ترپن که ترکیبات اصلی گونههای سزکوئی. الکتون[9]کند 

jurinea باشند چندین فعالیت دارویی قوی را به نمایش گذاشتند می

این  استرازکولیناکسیدان و آنتیکه احتماالً مربوط به فعالیت آنتی

آنجایی که تا به حال هیچ گزارشی از خواص آنتی . از [10]ها باشد گونه

گرد اکسیدان و آنتی باکتریایی عصاره متانولی دو گیاه چترگندمی برگ

(L rotundifolium Bupleuriumو گیاه سوگند کپه داغ )ی 

(Jurinea sintenisii Bornm مشاهده نگردیده است، این دو گیاه )

مطالعه به بررسی خاصیت انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. در این 

پیکریل  -1دی فنیل  -2و  2آنتی اکسیدانی به دو روش مهار رادیکال 

( و توانایی DPPH: Dipheyil1-Picryl Hydrazylهیدرازیل )

 FRAP: Ferric Reducing Antioxidantآهن ) یاکنندگیاح

Powerباکتریایی به روش چاهک آگار ( و همچنین خاصیت آنتی

 MIC: Minimum)داقل قدرت بازدارندگی پرداخته شد و ح

Inhibitory Concentration) و حداقل قدرت کشندگی (MBC: 

Minimum Bactericidal Concentration) گیری نیز اندازه

 گردید.

 روش کار

 -2و  2(، BHTکلیه مواد مورد استفاده، بوتیل هیدروکسی تولوئن )

 -تری پریدیل -5و  4،2(، DPPH) لیدرازیپیکریل ه -1دی فنیل 

 2O2.6H(4SO)Fe2) (، آمونیوم فروس سولفاتTPTZتریازین ) -اس

(4NH))  کلرید آهن ،(III) (O2.6H3FeCl) استات سدیم ،

(O2COONa.3H3CH) محیط کشت مولر هینتون آگار، و محیط ،

آلمان تهیه گردیده است.  کشت مولر هینتون براث از شرکت مرک

 (PTCC1023)لوس سوبتیلوس های میکروبی باکتری باسیسویه

، استافیلوکوکوس اورئوس (PTCC25923)ایشرشیاکوالی 

(ATCC25923)  و میکروکوکوس لوتئوس(PTCC1110)  به

علمی و صنعتی  یهاصورت آمپول لیوفلیزه محصول سازمان پژوهش

 Jurinea) یایران تهیه گردید. اندام هوایی گیاه سوگند کپه داغ

sintenisii Bornm) ماه از منطقه حفاظت شده گلولیبهشتدر ارد- 

( L rotundifolium Bupleurium)گرد سرانی و چترگندمی برگ

در خرداد ماه از ارتفاعات درکش جمع آوری گردید و توسط هرباریوم 

مرکز تحقیقات پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد با 

ترتیب، ( به NMP6/5-1و ) 46842( FUMH) یومیشماره هربار

گرم از پودر گیاه  6شناسایی و ثبت گردید. جهت تهیه عصاره، ابتدا 

کارگیری حالل متانول مرحله و با به 3تهیه و به روش خیساندن در طی 

گیری شد. عصاره استخراج شده توسط دستگاه تقطیر درصد عصاره 80

، ساخت کشور سوئیس( تغلیظ گردید. جهت Buchi Rotaryخأل )

د آنتی اکسیدانی به روش مهارکنندگی رادیکال آزاد تعیین عملکر

DPPH ،1/0  میلی لیتر از محلول متانولی نمونه مورد نظر در

 9/3در یک لوله آزمایش ریخته و سپس به آن  مختلف راهای غلظت

 100در  DPPHگرم از  DPPH (004/0میلی لیتر محلول متانولی 

 ات هر لوله ورتکس و پسمیلی لیتر حالل متانول( اضافه گردید. محتوی

ها در طول دقیقه در دمای اتاق و در تاریکی، جذب آن 30از گذشت 

)مدل  UV/VISنانومتر با استفاده از طیف سنج نوری  617موج 

Cecil ساخت کشور انگلستان( در برابر شاهد حاوی متانول خوانده ،

بار تکرار گردید و نتایج به صورت میانگین  3. کلیه مراحل [11]شد 

( %AI) د. درصد مهار اکسیداسیونهمراه با انحراف معیار گزارش گردی

 .[11]هر نمونه به وسیله معادله زیر قابل محاسبه است 

%𝐴𝐼 =
(𝐴𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘 − 𝐴𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)

𝐴𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘

× 100  

AI% ،blankA  وsampleA  به ترتیب بیانگر درصد مهار، جذب شاهد و

های در مقابل غلظت %AIی باشد. با رسم منحنجذب نمونه می

 IC50: Inhibition Concentration) مختلف عصاره، مقدار

Fifty) رای لیتر که بگرم بر میلی)غلظتی از سوبسترا برحسب میلی

مقدار اولیه نیاز است(، برای هر عصاره  %60به میزان  DPPHکاهش 

های مورد نظر، از نرم افزار عصاره 50ICتعیین گردید. برای محاسبه 

Graphpad Prism 7 .جهت تعیین عملکرد آنتی  استفاده شد

از یک واکنش  (FRAP)اکسیدانی به روش توانایی احیا کنندگی آهن 

شود که با تغییر رنگ همراه است. زمانی اکسیداسیون احیا استفاده می

د، کنکه احیا کننده واکنش )آنتی اکسیدان( الکترون خود را اهدا می

س آبی مپلکتریازین به ک –تری پیریدیل  –رنگ فریک کمپلکس بی

ج شود که در طول موتریازین تبدیل می –تری پیریدیل  –رنگ فروس 

این ویژگی، برای  . به منظور سنجش[13, 12]نانومتر جذب دارد  693

لوله آزمایش  5رسم منحنی استاندارد کاتیون آهن دوظرفیتی، در 

و در  تریکرولیم 100هایی از آمونیم فروس سولفات، به حجم محلول

 3ها مقدار های مختلف آماده شد. سپس به هریک از لولهغلظت

شامل محلول  FRAP. معرف گردیداضافه  FRAPلیتر معرف میلی

میلی موالر در اسید  10تریازین،  -اس -تری پریدیل -5و  4،2

میلی موالر و بافر  O2.6H3FeCl20میلی موالر و  40کلریدریک 

. مخلوط باشدمی( 10:1:1به نسبت ) pH 5/3میلی موالر با  300استات 

 C30°دقیقه در دمای  4حاصل به خوبی ورتکس گردید و به مدت 

 693ها در طول موج لولانکوبه شد. پس از طی این مدت، جذب مح

گیری شد. از لوله آزمایش فاقد آمونیوم نانومتر نسبت به شاهد اندازه
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لیت گیری فعافروس سولفات به عنوان شاهد استفاده گردید. برای اندازه

 3میکرولیتر از عصاره به دست آمده  100ها، به آنتی اکسیدانی عصاره

ام مراحل آزمایش اضافه شد و پس از انج FRAPلیتر معرف میلی

نانومتر  693ها در طول موج های استاندارد، جذب محلولمطابق محلول

لیتر میلی 3میکرولیتر آب مقطرهمراه با  100نسبت به شاهد )شامل 

بار تکرار گردید. به  3گیری شد. کلیه مراحل (، اندازهFRAPمعرف 

 -nبا مرحله  6منظور سنجش خاصیت آنتی باکتریایی ابتدا عصاره در 

هگزان به منظور جداسازی ترکیبات غیر قطبی شستشو داده شد. سپس 

خاصیت آنتی باکتریایی بر اساس روش چاهک آگار مورد بررسی قرار 

گرفت. پس از آماده سازی محیط کشت مولر هینتون آگار سوسپانسیون 

باسیلوس مک فارلند از باکتریهای  6/0میکروبی با غلظت معادل 

(، PTCC25923(، ایشریشیاکوالی )PTCC1023) سیلیسوبت

( و میکروکوکوس لوتئوس ATCC25923استافیلوکوکوس اورئوس )

(PTCC110تهیه گردید. در مرحله رقت )ها با استفاده سازی عصاره

میکرو  60ای و سرم فیزیولوژیک، در مرحله اول خانه 95از میکروپلیت 

 پلیت ریخته شدهای میکرولیتر از سرم فیزیولوژیک در تمامی چاهک

میکرولیتر از محلول  60سپس در چاهک شماره یک هر ردیف افقی 

لیتر آب مقطر( ریخته شد و پس از  یلیم 2گرم عصاره در  6/0عصاره )

 متوالی از یهامخلوط کردن رقیق سازی انجام گرفت. پس از تهیه رقت

عصاره، بر روی پلیت حاوی محیط کشت مولر هینتون آگار به وسیله 

هایی پ استریل آغشته به باکتری، کشت چمنی داده و سپس حفرهسوا

میکرولیتر عصاره  60ها با ایجاد نموده و در مرحله بعد هر یک از حفره

میکرولیتر سرم فیزیولوژیک به  60های متفاوت و حفره آخر با با غلظت

عنوان کنترل منفی و حفره وسط با جنتامایسین به عنوان کنترل مثبت 

ساعت  24. مرحله آخر پلیت حاوی عصاره و باکتری به مدت پر گردید

 درانکوباتور قرار داده شد.

ساعت درانکوباتور همچنان که نفوذ دارویی ضد  24پس از گذشت 

ها از آید. باکتریمیکروبی ادامه دارد، تکثیر میکروبی نیز بوجود می

کنند به موازات رشد محیط کشت تغذیه کرده به سرعت رشدمی

ها در سطح آگار، داروی ضدمیکروبی نیز در آگار نفوذ کرده و ریباکت

ساعت  24شود. نتایج در مدت ها میمانع از رشد باکتری در اطراف حفره

شود که این نشان ای تشکیل میبررسی شد، اطراف هر حفره هاله

های عدم رشد توسط دهنده عدم رشد میکروارگانیسم است. قطر هاله

متر گزارش گردید. قدرت فعالیت و برحسب میلیی گیرکش اندازهخط

متر، میلی 26به عنوان بسیار قوی )++++( با قطر منطقه مهار بیش از 

متر، برای میلی 16-24برای قوی )+++( با قطر منطقه مهار در محدوده 

متر و برای میلی 11-14متوسط )++( با قطر منطقه مهار در محدوده 

متر نمایش داده میلی 8-10هار در محدوده ضعیف )+( با قطر منطقه م

گیری حداقل غلظت بازدارندگی به منظور اندازه(. 2جدول شد )

(MICو حداقل غلظت کشندگ )ی (MBC):  نیز از روش میکرو

ای استفاده گردید. در این مرحله نیز با خانه 95دایلوشن و میکروپلیت 

های هر ردیف، عصاره با ای در چاهکخانه 95استفاده از میکروپلیت 

ها سوسپانسیون میکروبی با های مختلف ریخته و به همه چاهکغلظت

ها را چسب غلظت معادل نیم مک فارلند اضافه نموده روی همه چاهک

میکرولیتر  20ها ساعت انکوباسیون، به همه چاهک 24زده و بعداز 

میلی لیتر آب مقطر(  100گرم در  06/0محلول تترازولیوم کلراید )

در درجه سانتیگراد دوباره  37ساعت در دمای  3اضافه کرده و به مدت 

ساعت رنگ قرمز ایجاد شده نشان  3دهیم. بعد از انکوباتور قرار می

باشد و اولین چاهکی که تغییر هنده عدم خاصیت آنتی باکتریایی مید

شود. سپس رنگ نداده به عنوان حداقل غلظت بازدارندگی گزارش می

هایی که باکتری رشد نکرده در محیط آگارمغذی، آخرین با کشت رقت

 غلظتی که هیچ باکتری رشد نکند، به صورت حداقل غلظت کشندگی

 شود.گزارش می

 هایافته

و درصد  5/23گیری برای گیاه سوگند کپه داغی بازده عصاره

محاسبه گردید. اثر غلظت بر میزان درصد  8/21 چترگندمی برگ گرد

 آورده شده است. 1جدول در  DPPHجذب و درصد مهار رادیکال آزاد 

غی ، سوگند کپه دا51/0گرد برای عصاره چترگندمی برگ 50ICمقادیر 

ر لیتگرم بر میلییلیم 36/0به عنوان کنترل مثبت  BHTو برای  17/1

 نشان داده شده است. 1 تصویرمقایسه این نتایج در  محاسبه گردید.

در بررسی اثر مربوط به قدرت احیای آهن با توجه به معادله منحنی 

توانایی ( x8406/0  =Y+  1623/0) یتیاستاندارد کاتیون آهن دو ظرف

مول یون گردید و نتایج معادل میلیمحاسبه ها احیاکنندگی عصاره

 390/424فروس تولید شده بر گرم وزن عصاره برای سوگند کپه داغی 

بیانگر  2 تصویرمحاسبه گردید.  488/180گرد و چترگندمی برگ

های مورد مطالعه به روش مقایسه خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره

FRAP باشد.می 

 برای عصاره متانولی دو گیاه مورد مطالعه DPPHمقادیر جذب و درصد مهار به روش  :0جدول 

BHT کپه داغیسوگند  چتر گندمی برگ گرد  
 707میانگین جذب در  درصد مهار

 نانومتر

درصد 

 مهار

 707میانگین جذب در 

 نانومتر

درصد 

 مهار

 707میانگین جذب در 

 نانومتر

غلظت )میلی گرم بر 

 میلی لیتر(

57/37 08/0   ±416/0 05/18 01/0  ±012/1 76/22 08/0  ±964/0 26/0 

75/77 04/0  ±282/0 52/18 01/0  ±006/1 23/25 05/0  ±911/0 6/0 

33/37 07/0  ±218/0 52/21 0  ±958/0 51/44 08/0  ±584/0 1 

31/77 02/0  ±183/0 93/33 07/0  ±815/0 88/85 02/0  ±152/0 2 

57/51 03/0  ±057/0 10/48 01/0  ±541/0 68/91 06/0  ±104/0 4 

17/17 01/0  ±063/0 78/81 01/0  ±226/0 12/93 01/0  ±086/0 8 

73/13 01/0  ±043/0 86/93 01/0  ±075/0 44/93 01/0  ±081/0 15 
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 متانولی دوگیاه مورد مطالعه یهامثبت و عصاره یهاکنترل یبرا 50ICمقایسه  :0 تصویر

 

 FRAPمتانولی دو گیاه مورد مطالعه در روش  یهامقایسه خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره :7 تصویر

 

 

 قطرهاله های تشکیل دهنده عصاره دو گیاه سوگند کپه داغی و چترگندمی برگ گرد :7جدول 

 سوگند کپه داغی چترگندمی برگ گرد 

Test bacteria 0526/0 126/0 26/0 6/0 خالص 6/0 26/0 126/0 0526/0 خالص 

Esherichia coli * * * * * * * * * * 

Staphylococcus aureus * * * + +++ * * * ++ +++ 

Bacillus subtilus * * * * ++ * * * + ++ 

Micrococcus luteus * * * * +++ * ++ ++ +++ +++ 

 * هیچ قطری از هاله عدم رشد مشاهده نشده است
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 0317 بهار ،0 شماره ،01 دوره                علوم پزشکی خراسان شمالی  مجله

 مقایسه حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره دو گیاه سوگند کپه داغی و چترگندمی برگ گرد :3جدول 
 عصاره متانولی سوگند کپه داغی متانولی چترگندمی برگ گردعصاره  

Test  bacteria MBC (𝒎𝒈

𝒎𝒍
) MIC (𝒎𝒈

𝒎𝒍
) MBC (𝒎𝒈

𝒎𝒍
) MIC (𝒎𝒈

𝒎𝒍
) 

Esherichia coli * * * * 

Staphylococcus aureus 6/5 2 26/31 526/16 812/7 

Bacillus subtilus 260 126 26/31 562/16 

Micrococcus luteus 260 126 6/52 26/31 

 

 مقایسه حداقل غلظت بازدارندگی دو گیاه مورد مطالعه برباکتری ها :3 تصویر

 

در بررسی خاصیت آنتی باکتریایی به روش چاهک آگار قطر هاله عدم 

و  گیریمتر اندازهرشد برای هر باکتری به طور جداگانه برحسب میلی

گیری گزارش گردیده است. مقادیر حاصل از اندازه 2جدول نتایج در 

MIC  وMBC  گردیده است.درج  3جدول نیز در 

 بحث

استفاده شد. عصاره متانولی حاوی  %80در این بررسی از حالل متانول 

طیف وسیعی از ترکیبات قطبی و نسبتاً قطبی است، به طوری که 

ها و ها، فالونوئیدها، کربوهیدراتترپنها، تریآلکالوئیدها، استرول

ل شوند. همچنین این حالها در این عصاره شناسایی میکومارین

ها، ها، تاننها، ترپنوئیدها، ساپونینترکیباتی مانند: آنتوسیانین

کند. فالونوئیدهایی که ها را استخراج میفنلها و پلیها، فالونالکتون

های هیدروکسیل یا قند هستند نیز به طور متوسط با این دارای گروه

ت اشوند. ترکیباتی با قطبیت بیشتر که شامل ترکیبحالل استخراج می

. در بررسی نتایج [14]باشد در حالل آب موجود هستند گلیکوزیله می

با افزایش غلظت  DPPHخاصیت آنتی اکسیدان به روش مهار رادیکال 

، 1 تصویر(. مطابق 1جدول یابد )عصاره، درصد مهار نیز افزایش می

کند( نسبت )به عنوان کنترل مثبت عمل می BHTبرای  50ICمیزان 

گرد های متانولی دو گیاه سوگند کپه داغی وچترگندمی برگبه عصاره

های متانولی از خاصیت مهار رادیکالی باشد، در نتیجه عصارهکمتر می

ایسه خاصیت ولی در مق. برخوردار هستند BHTکمتری نسبت به 

عصاره متانولی گیاه  آنتی اکسیدانی عصاره دو گیاه مورد مطالعه،

گرد اثر مهار رادیکالی بیشتری را نسبت به گیاه سوگند چترگندمی برگ

تعیین عملکرد آنتی اکسیدانی به دهد. در بررسی کپه داغی نشان می

کاهش  Fe+2غلظت  هرچه (FRAPروش قدرت احیا کنندگی آهن )

 3Fe+یشتر باشد یعنی توانایی عصاره گیاه در کاهش آهن فریک یافته، ب

مشاهده شد که  2 تصویربیشتر بوده است. در مطالعه حاضر با توجه به 

عصاره متانولی سوگند کپه داغی از توانایی احیاکنندگی بیشتری نسبت 

به عصاره چتر گندمی برگ گرد برخوردار است. اما از آنجایی که در 

آزاد جهت تعیین پتانسیل آنتی  یهاکالیاز راد FRAPش رو

شود بلکه فقط توانایی احیاءشدن آهن فریک ها استفاده نمیاکسیدان
+3Fe  2+به آهن فروسFe  توسط آنتی اکسیدان در نمونه، اندازه گیری

شود، لذا پتانسیل آنتی اکسیدانی یک ماده آنتی اکسیدان بر علیه می

های آزاد، ضرورتاً با توانایی آن ماده در احیا، آهن فریک به آهن رادیکال

. بررسی خواص آنتی باکتریایی نشان [12]باشد فروس با هم برابر نمی

داد باکتری ایشریشیاکوالی در برابر عصاره گیاهان دارای مقاومت بود 

که  باشد به این معنیین باکتری میکه دلیل این امر، گرم منفی بودن ا

 باشد در مقابلچون این باکتری دارای لیپید درغشای سلولی خود می

ها بر ها از خود مقاومت نشان داد. این در حالی است که عصارهعصاره

باسیلوس سوبتیلیس، استافیلوکوکوس اورئوس و سه باکتری دیگر 

ودن به دلیل گرم مثبت ب اند که این امراثر داشته میکروکوکوس لوتئوس

عالوه بر این با توجه  .[16]باشد یها م)فاقد لیپید در غشای سلولی( آن

، گیاه سوگند 3جدول مندرج در  MBCو  MICمقادیر  3 تصویربه 

های استافیلوکوکوس ریکپه داغی توانایی باالتری را در مهار باکت
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شد. بااورئوس، باسیلوس سابتیلوس و میکروکوکوس اورئوس دارا می

در مهار باکتری  812/7  =MIC(mg/mL)همچنین مقدار 

وگند عصاره س ریدهد، بیشترین تأثاستافیلوکوکوس اورئوس نشان می

 باشد.کپه داغی بر این باکتری می

 گیرینتیجه

در بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره  50ICبا توجه به مقادیر 

مشاهده شد که گیاه  DPPHمتانولی دو گیاه مورد مطالعه به روش 

چتر گندمی برگ گرد توانایی بیشتری برای مهاررادیکال پایدار 

DPPH .درروش  داردFRAP  عصاره سوگند کپه داغی توانایی

اه هر دو گی دهد. بنابراینبیشتری در احیا کاتیون آهن از خود نشان می

ر شرایط توان دباشند که میپتانسیل آنتی اکسیدانی مناسبی را دارا می

ها استفاده نمود. در بررسی اثر آنتی باکتریایی، نتایج نشان مختلف از آن

دهد که گیاه سوگند کپه داغی در مقابل میکروکوکوس لوتئوس، می

نتی آ باسیلوس سوبتیلیس و به ویژه استافیلوکوکوس اورئوس اثر

دهد باکتریایی بیشتری نسبت به چتر گندمی برگ گرد از خود نشان می

توان از آن به عنوان منبع قابل دسترس و طبیعی آنتی بیوتیکی و می

گردد زا استفاده کرد. بنابراین پیشنهاد میهای بیماریدر مقابل باکتری

های مدر سیست اکسیدانی عصاره دو گیاهعالوه بر بررسی فعالیت آنتی

غذایی از جمله اثر آن برروی پایداری روغن، ضمن بررسی بیشتر 

خاصیت آنتی باکتریایی دو گیاه و استخراج آنتی باکتری گیاهی 

 انجام شود. in vivoتحقیقات در شرایط 

 سپاسگزاری

 لبا سپاس از استاد فرهیخته سرکار خانم دکتر صمدی کاظمی به دلی

همکاری ارزشمند ایشان و با تشکر از دانشگاه علوم پزشکی خراسان 

شمالی که در این تحقیق نهایت همکاری را داشتند. همچنین از 

مساعدت بی شائبه جناب آقای دکتر جوهرچی و آقای دکتر شریفان 

کمال تشکر را داریم.
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Abstract 
Introduction: Nowadays, the emergence of allergies, side effects of drugs, antibiotic-

resistant strains, and the need of body to antioxidants emphasized the importance of 

herbal medicines. In the current study, the antibacterial activity and antioxidant properties 

of methanolic extracts of Jurinea sintenisii Bornm and Bupleurium rotundifolium L., two 

medical herbs from North Khorasan Province, Iran, were investigated. 

Methods: Methanolic extracts of the plants were prepared by soaking method and 

accordingly, their antioxidant activity were assessed by DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl-

hydrazyl-hydrate) and FRAP (Ferric reducing antioxidant power) methods. Also, the 

antibacterial activity of the extracts were studied on four bacterial species by well-agar-

diffusion method. 
Results: The IC50 value of Bupleurium rotundifolium L., Jurinea sintenisii Bornm, and 

butylated hydroxytoluene (BHT) was 0.61, 1.71, and 0.35 mg/mL, respectively, while 

based on the FARP method, the antioxidant activity of Jurinea sintenisii Bornm and 

Bupleurium rotundifolium L. were 424.390 and 180.488 mM Fe + 2 /g, respectively. In 

addition, both plants had a good antibacterial activity on Gram-positive bacteria; the 

minimum inhibitory concentration (MIC) of Jurinea sintenisii Bornm against Bacillus 

subtilis, Staphylococcus aureus, and Micrococcus luteus was 15.65, 7.81, and 31.25 

mg/mL, respectively; while it was 125, 31.25, and 125 for Bupleurium rotundifolium L., 

respectively. 

Conclusions: Bupleurium rotundifolium L. can better inhibit DPPH radicals, while 

Jurinea sintenisii Bornm can better reduce iron cations; both plants have remarkable 

antioxidant capacity that can be used in different conditions. In the current study, Jurinea 

sintenisii Bornm extract had higher antibacterial activities against Staphylococcus aureus 

(MIC = 7.812 mg/L). 
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