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برخی این پژوهش فعالیت آنتی اکسیدانی و،هاي مصنوعیها و آنتی میکروبلیل عوارض ناخواسته آنتی اکسیدانبه د:زمینه و هدف
.را مورد بررسی قرار می دهدCyperus longusهاي مختلف اندام هوایی گیاه اویار سالم گونه ي خواص آنتی باکتریایی عصاره

فعالیت آنتی به روش خیساندن تهیه وCyperus longusکلرومتانی و متانولی اندام هوایی گیاه هاي هگزانی، ديعصاره:مواد و روش کار
مطالعه قرار مورد DPPHها به روش ظرفیت آنتی اکسیدان عصاره. سی شدبرربه روش انتشار در آگار توسط دیسکها باکتریایی عصاره

گیري اندازهوکالچو - ها با استفاده از معرف فولین سیوگیري محتواي فنل کل عصارهاندازه. بیان گردیدIC50به صورت آننتایج گرفت و 
Mitaبه روش نیزاندازه گیري میزان آنتوسیانین. انجام شدمینیوم کلرایدها بر اساس روش کلریمتري آلومحتواي فالونوئید کل عصاره

.صورت گرفت
IC50.باشدمیداراي خاصیت مهاري ضعیفی علیه باسیلوس سرئوس mg/disc3اندام هوایی در غلظت و هگزانیعصاره متانولی:هایافته

میلی گرم بر میلی لیتر، 551/29±457/6و 756/8±206/0، 071/10±529/1متانی و هگزانی به ترتیب ورکلهاي متانولی، ديعصاره
، 22به ترتیب نیزمیزان فالوونوئیدهاي موجود همچنین و هامیلی گرم در گرم عصاره11و 14، 66/56ول هاي تام به ترتیبمیزان فن

میزان آنتو سیانین موجود در یک گرم نمونه خشک شده ي اندام هوایی اویارسالم . حاصل شدهامیلی گرم در گرم عصاره9/51و 15/84
. میلی گرم بدست آمد11
ر باکتري هاي گرم هاي این گیاه بر باکتري هاي گرم منفی تاثیر نداشته اما بنشان داد عصارهایج آزمایشات ضد باکتریایینت:یجه گیرينت

ی و هگزانی به کلرومتانهاي ديبوده و از بین آنها عصارهDPPHها داراي اثر آنتی اکسیدانت در آزمون همه ي عصاره. استمثبت موثر بوده
. بیشترین و کمترین فعالیت آنتی اکسیدانی را نشان دادندترتیب

IC50 ،Cyperus longusفالوونوئید،آنتی اکسیدانی، آنتی باکتریایی،،Disc Diffusion ،DPPH:واژه هاي کلیدي

مقدمه
فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبیال عصاره هاي 

ست، اما گیاهی سال هاي زیادي مورد بررسی قرار گرفته ا
. بیشترین تمرکز و بررسی طی سی سال گذشته می باشد

در این دوره بیشتر روي گیاهانی که کاربرد سنتی داشته 

. به ویژه در کشورهایی نظیر چین و آمریکا کار شده است
در حالی که گزارش هاي مربوط به گیاهان بومی کشور ما 

به با توجه ]. 1[ایران، بسیار پراکنده و جزئی می باشد
اینکه استان خراسان شمالی از لحاظ پوشش گیاهی غنی 
می باشد، در این منطقه گیاهان بومی فراوانی وجود دارد 

پژوهشیمقاله
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.که بسیاري از آنها حتی بصورت گیاهان هرز می رویند
نیز که یک علف هرز (Cyperus longus)گیاه اویار سالم 

دارویی محسوب می شود از گونه هاي نادر این منطقه 
ز طرفی دیگر این گیاه از دیرباز توسط روستائیان ا. است

این منطقه جهت درمان بیماري هاي مختلف به ویژه 
درمان ناراحتی هاي پوستی مانند اگزما و گال و همچنین 

بنابراین به لحاظ . رفع خارش کاربرد فراوان داشته است
خاصیت درمانی و کاربرد سنتی، بررسی این گیاه مورد 

.استتوجه قرار گرفته
اویار سالم گیاهی یکساله است که اغلب در شالیزارها یافت 

سانتی متر می رسد، و 70می شود، ارتفاع این گیاه به 
. میوه ي آن گندمه بیضی شکل و به رنگ قهوه اي است

گیاه بومی آفریقا، اروپاي مرکزي و جنوبی و داراي این
به تعدادي از خواص آن اشاره می . خواص متعددي است

مصرف آن بینایی را تقویت و ناراحتی هاي چشمی : نیمک
را برطرف می کند، مصرف پودر اویارسالم سیستم گوارشی 
را بهبود می بخشد و انگل روده را دفع می کند و بهترین 

]. 2[گیاه براي درمان تب محسوب می شود 
ایجادآنتی اکسیدان ها به موادي گفته می شود که قادر به

ن و حتی توقف فرآیندهاي اکسیداسیون تاخیر، کند کرد
این ترکیبات می توانند به نحو مطلوبی از تغییر . می باشند

در رنگ و طعم مواد غذایی در نتیجه واکنش هاي 
مکانیسم اثر آنتی ]. 3[اکسیداسیون جلوگیري کنند 

اکسیدان ها به این صورت است که با دادن اتم هیدروژن 
ش واکنش هاي زنجیره اي به رادیکال هاي آزاد، از گستر

]. 4[اکسیداسیون جلوگیري می کنند 
در سال هاي اخیر استفاده از آنتی اکسیدان هاي سنتزي 

همانند سایر افزودنی هاي BHA ،BHT ،TBHQنظیر 
شیمیایی به دلیل سمیت احتمالی و سرطان زایی آنها، 

امروزه بیشتر تحقیقات صورت گرفته در . محدود شده است
آنتی اکسیدان هاي جدید و بدون بر استفاده از این زمینه

خطر از منابع گیاهی، حیوانی، میکروبی و غذایی، تمرکز 
پژوهش هاي انجام شده و مطالعات ]. 5[یافته است 

پیشین روي گونه هاي این گیاه لزوم ادامه مطالعه روي 
، بهمن نیک آور 2008این گیاه را نشان می دهد؛ در سال 

تشکیل دهنده اسانس و اثرات ضد و همکاران، مواد
را مورد .Cyperus rotundus lمیکروبی ریزوم گیاه 

بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که تنها روي باکتري 
ئوس موثر می لوتاستافیلوکوکوس اورئوس و میکروکوکوس 

ترکیبات عمده اسانس آن را سکویی ترپن ها تشکیل . باشد
، 2007قیق در سال تحدر یک.]11[%)82(می دهند 

(CRE)ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره هیدرو الکلی 

C.rotundus با روش هاي مختلف سنجش فعالیت آنتی
: این روش ها شامل. اکسیدانی مورد بررسی قرار گرفت

- ، روش لینولئیک اسیدPhosphomolybdenumروش 
، مهار رادیکال هاي هیدروکسیل و DPPHسیستم، روش 

فعالیت هاي مختلف . می باشند(NO)نیتریک اکسید 
بوتیل : آنتی اکسیدانی با آنتی اکسیدان هاي استاندارد مثل

هیدروکسی تولوئن، توکوفرول، آسکوربیک اسید و 
catechinمحتواي کلی فنول و . مورد مقایسه قرار گرفتند
) colorimetric(هم با روش کلرسنجیCREفالوونوئید 

ه، ظرفیت کاهندگی خوب و عصار.مورد ارزیابی قرارگرفت
مهار رادیکال هاي آزاد بسیار قوي را نشان داد، بخصوص 

جلوگیري از . و آنیون هاي سوپراکسیدDPPHدر مقابل 
تخریب دئوکسی ریبوزها، فعالیت مهارکنندگی رادیکال 
هاي هیدروکسیل و کالت کنندگی آهن را در عصاره ي 

Cyperus rotundusیج به روشنی این نتا. به اثبات رساند
ظرفیت آنتی اکسیدانی C.rotundusنشان می دهد که 

باالیی دارد، که می تواند براي برخی اهداف پزشکی نسبت 
.]16[داده شده به این گیاه مورد استفاده قرار گیرد

و همکاران بر 1موري کاواتوسط مطالعه اي 2010در سال 
Cyperus longusروي عصاره هاي متانولی کل گیاه 

مصري انجام گرفت که اثرات آنتی آلرژیکی را روي واکنش 
هاي آنافیالکسی پوستی گوش در موش ها نشان داد

لزوم جستجو براي با توجه به مطالب پیش گفته.]12[
یافتن داروهاي ضد میکروبی و آنتی اکسیدان هاي جدید 

اندازه گیري احساس می شود، لذا هدف مطالعه ي حاضر
ی و فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه هاي خصلت ضد باکتریای

Cyperusي گونه المره حاصله از گیاه اویارسعصا

longus یک گیاه نایاب از خانواده ي ،Cyperaceae می
.باشد

1 -Mori kawa
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6163)1(؛ 1393بهارمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی                               

روش کار
حالل هاي دي کلرومتان و : مواد شیمیایی مورد استفاده

اسپانیا، حالل Scharlauهگزان از محصوالت شرکت 
، کلیه ي محیط (DMSO)سولفوکساید متانول، دي متیل 

سیوکالچو، استات پتاسیم، - فولینکشت ها، جنتامایسین،
و بوتیل cویتامین (vitc)آبه و نیز6آلومینیوم کلراید 

Merckمحصول شرکت (BHT)هیدروکسی تولوئن 

گالیک و(DPPH)آلمان و دي فنیل پیکریل هیدرازیل 
کربنات سدیم.دآمریکا تهیه شدنSigmaاز شرکت اسید

از شرکت دکتر مجللی ایران تهیه % 1اسید کلریدریک و 
.شدند

گیاه اویار سالم از مناطق : جمع آوري و آماده سازي گیاه
شهرستان بجنورد، در مرداد استان خراسان شمالی، اطراف 

جمع آوري شد و توسط گیاه شناس 1391ماه سال 
م هوایی، پس از جدا کردن اندا. متخصص شناسایی گردید

قطعه قطعه کرده و در سایه خشک و در نهایت آسیاب 
.شدند

بر روي گیاه آسیاب شده عملیات عصاره : عصاره گیري
گیري به روش خیساندن، در سه مرحله و با سه حالل 

به این . هگزان نرمال، دي کلرومتان و متانول انجام شد
ساعت در 48ترتیب که ابتدا پودر اندام هوایی به مدت 

پس از جداسازي کامل . نرمال خیسانده شدالل هگزان ح
48عصاره، باقیمانده ي گیاه کامال خشک و به مدت 

ساعت در دي کلرومتان خیسانده شد و مراحل قبلی 
در مرحله ي آخر هم به باقیمانده ي . مجددا تکرار شد

مانند خشک شده ي گیاه، متانول اضافه و بقیه مراحل 
ي حاصل با دستگاه روتاري عصاره ها. قبل انجام شد

همه ي عصاره . اواپراتور و در فشار کاهش یافته، تغلیظ شد
ها تا زمان انجام آزمون در ظروف استریل غیر قابل نفوذ به 

.هوا و نور، در یخچال نگهداري شد
گونه 3در این مطالعه : تهیه ارگانیسم هاي مورد آزمایش

PTCC(استافیلوکوکوس اورئوس : باکتري گرم مثبت

، لیستریا )PTCC 1015(، باسیلوس سرئوس )1431
و سه گونه باکتري گرم ) PTCC 1298(مونوسیتوژنس 

، سالمونال انتریکا )PTCC 1221(انتروباکتر آئروژنز : منفی
)PTCC از مرکز ) PTCC 1399(و اشریشیاکالي ) 1709

صنعتی ایران تهیه گردیدند و در - پژوهش هاي علمی

بل از تست، بطور تازه در محیط ساعت ق24-18طول 
.تهیه و کشت داده شدند) MHA(مولر هینتون آگار

روش تست اثر ضد باکتریایی بر : آزمون ضد باکتریایی
براي تهیه . اساس روش دیسک دیفیوژن انتخاب شد

یسم سوسپانسیون باکتري از کشت یک شبه ي میکروارگان
. ه گشتمک فارلند استفاد5/0با غلظت معادل استاندارد 

سپس نمونه باکتري روي محیط مولر هینتون آگار کشت 
داده شد و بعد دیسک هاي کاغذي استریل به پلیت هاي 

از غلظت lµ15ي باکتري اضافه شدند که هر یک باحاو
هر نمونه عصاره حل شده در lµ100و lµ200هاي 
به این ترتیب غلظت هاي . تلقیح شدندDMSOحالل
/discmg3 و/discmg1.5 در نظر گرفته شده بود و

به آنها زمان کافی داده شد تا عصاره ها به داخل آگار نفوذ 
بعنوان شاهد DMSOحالل lµ15دیسک حاوي . کنند

آنتی بیوتیک جنتا مایسین lµ15منفی و دیسک حاوي 
ساعت 24پلیت ها براي . بعنوان شاهد مثبت مصرف شد

هاله هاي . ه شدنددرجه انکوباتور قرار داد37در دماي 
شفاف عدم رشد در اطراف دیسک ها نشانگر فعالیت ضد 

بعد از گذشت زمان . ]6،7[باکتریایی عصاره ها می باشد
انکوباسیون این هاله هاي عدم رشد دقیقا اندازه گیري 

آزمون بصورت دوتایی و تکرارپذیر انجام شد و هاله . شدند
ت بصورت قدرت فعالی. هاي عدم رشد به دقت ثبت گشت

براي قطر هاله عدم رشد : (+++) زیر تفسیر شده است
- mm10متوسط براي قطرهاي (++) ،mm12بیشتر از 

). 1جدول (mm8-5/9براي قطرهاي (+) و 12
در این :DPPHتعیین فعالیت آنتی اکسیدانی با روش 

ولی نمونه ي موردنظر از محلول متان0/ml١روش ابتدا 
را در یک لوله ي ) ی یا هگزانیانمتانولی، دي کلرومت(

محلول متانولی ml9/3آزمایش ریخته، سپس به آن 
DPPHمحتویات هر لوله با ورتکس کامال . اضافه می کنیم

دقیقه، در دماي اتاق و در 30مخلوط شد و پس از گذشت 
با استفاده از nm517تاریکی جذب آنها در طول موج 

نک حاوي متانولی در برابر بالUV/Visاسپکتروفتومتر 
بعنوان کنترل Vit Cو BHTروش از در این . خوانده شد

با توجه به مکانیسم ذکر شده هر چه . مثبت استفاده شد
رنگ محلول قدرت آنتی اکسیدان نمونه بیشتر باشد

.]8،9،10[دتر خواهد بود حاصل زر
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درصد مهار : محاسبه ي میزان خاصیت آنتی اکسیدان
،8،9[ونه از معادله زیر محاسبه شد اکسیداسیون هر نم

10[.
AI= (A-A0 / A0) × 100

AI = درصد مهار اکسیداسیون
A0 = جذب محلول کنترل که در آن هیچ ترکیب مورد

.وجود ندارد) مانند عصاره یا استاندارد(آزمایشی 
A=جذب محلول حاوي مهار کننده ي اکسیداسیون

-ري محتواي فنل کل عصارهگیاندازه: گیري فنل کلاندازه

کالچو انجام گرفت - ها با استفاده از معرف فولین سیو
اسید به عنوان استاندارد در این سنجش از گالیک. ]13[

سپس با . استفاده گردید و منحنی استاندارد آن رسم شد
ها استفاده از معادله خط حاصل، محتواي فنل کل عصاره

هاي گیاهی، ر از عصارهمیکرولیت100مقدار . تعیین گردید
پس از . هاي آزمایش ریخته شدرقیق شده با آب در لوله

، (Meda et al.,2005)انجام مراحل مختلف مطابق روش 
نانومتر 720ها نسبت به شاهد در مقدار جذب نمونه

ها در معادله با قرار دادن مقدار جذب نمونه. خوانده شد
کل موجود در لمربوط به منحنی استاندارد، مقدار فن

. ها محاسبه شدعصاره
گیري محتواي فالونوئید اندازه: گیري فالونوئید کلاندازه

ها بر اساس روش کلریمتري آلومینیوم کلراید، کل عصاره
به منظور تعیین مقدار . همراه با تغییراتی انجام شد

ها از منحنی کل موجود در هریک از نمونهفالونوئید
میکرولیتر از 500مقدار . ین استفاده شداستاندارد کوئرست

هاي درصد در لوله80عصاره گیاهی رقیق شده با متانول 
سپس بقیه مراحل مطابق روش ذکر . آزمایش ریخته شد

جذب . انجام گرفت) Chang et al., 2002(توسط شده 
- نانومتر اندازه415ها نسبت به شاهد در طول موج محلول

ها در معادله قدار جذب نمونهبا قرار دادن م. گیري شد
ها کل عصارهیدمربوط به منحنی استاندارد مقدار فالونوئ

: گیري میزان آنتوسیانیناندازه.]14[گیري شد اندازه
.، صورت گرفت)Mita et al., 1997(سنجش به روش 

گرم از بافت 02/0براي سنجش میزان آنتوسیانین مقدار 
% 1ل اسید کلریدریک لیتر محلومیلی4خشک گیاهی با 

محلول . حاوي متانول در یک هاون چینی ساییده شد
سپس . ساعت در یخچال نگهداري شد24حاصل به مدت 

دور سانتریفوژ 13000دقیقه و در 10محلول به مدت 

فاز رویی را برداشته و جذب محلول ها در طول . گردید
. گیري شدنانومتر نسبت به شاهد اندازه657و 530موج 

متانول به عنوان % 1لیتر محلول اسید کلریدریک میلی4از 
میزان آنتوسیانین براي هر عصاره با . شاهد استفاده شد

. ي مقابل محاسبه گردیداستفاده از رابطه
)× A6570.25(A530 - =A

A : هایی اعداد اندیس نشانگر طول موج(جذب محلول
.]15[) گیري شداست که جذب در آنها اندازه
عصاره IC50براي محاسبه ي : آنالیز داده ها و رسم نمودار

هاي اتانولی، دي کلرومتانی و هگزانی ریشه ي گیاه و هم 
چنین براي مقایسه ي اثرات آنتی اکسیدان عصاره هاي 
مذکور با استاندارد ها و کنترل منفی و رسم نمودار از نرم 

Bio Data Fit 1.02: Data Fit ForوExcelافزار 

Biologistsاستفاده شد.
یافته ها

نتایج آزمون آنتی باکتریال نشان داد که نمونه ي عصاره ي 
متانولی و هگزانی اندام هوایی اویارسالم در غلظت 

mg/disc3 باسیلوس داراي خصلت مهارکنندگی علیه
). 1جدول ( می باشد سرئوس

آزمون هاي فیتوشیمیایی اولیه انجام گرفته روي عصاره ي
اندام هوایی گیاه اویارسالم حضور ترکیبات فنولی، 
فالوونوئیدها و آنتوسیانین ها را در نمونه هاي عصاره تائید 

فیتوشیمیایی در جدول اطالعات حاصل از مطالعات. کردند
.آورده شده است2

میزان آنتو سیانین موجود در یک گرم نمونه خشک شده 
. میلی گرم بدست آمد11ي اندام هوایی اویارسالم 

براي اندازه گیري خصلت آنتی اکسیدانی DPPHاز تست 
عصاره هاي متانولی، دي کلرومتانی و هگزانی استفاده شد

]8،9،10[.
در این تحقیق با قیاس نمونه هاي مختلف، نمونه ي عصاره 
ي دي کلرومتانی اندام هوایی حاصل از گیاه اویارسالم، 

کسیدانی را در بین نمونه هاي مورد حداکثر فعالیت آنتی ا
).3جدول ( آزمایش به خود اختصاص داد 

IC50 عصاره هاي متانولی، دي کلرومتانی و هگزانی به
±457/6و 756/8±206/0، 071/10±529/1ترتیب

.میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد551/29
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مهارکنندگی رشد نمونه هاي مختلف تهیه شده از اندام هوایی گیاه اویارسالم: 1جدول 
لیستریا )نمونه(عصاره 

مونوسیتوژنس
باسیلوس 
سرئوس

استافیلوکوکوس 
اورئوس

انتروباکتر اشریشیا کالي
آئروژنز

سالمونال  تیفی 
یوممور

____+_عصاره متانولی برگ اویارسالم

______عصاره دي کلرومتانی برگ اویارسالم

____+_عصاره هگزانی برگ اویارسالم

15( µg/disc ++++++++++++++++++(جنتامایسین 
رشد کاملرشد کاملرشد کاملرشد کاملرشد کاملرشد کاملDMSOشاهد منفی 

محتویات ترکیبات فنولی و فالوونوئیدهاي اندام هوایی گیاه اویارسالم: 2ول جد
فالونوئید تامmg/عصارهgفنل تامmg/عصارهg)نمونه(عصاره 

66/5622عصاره متانولی برگ اویارسالم
1415/84عصاره دي کلرومتانی برگ اویارسالم

119/51عصاره هگزانی برگ اویارسالم

بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره هاي متانولی، دي کلرومتانی و هگزانی: 3جدول 
)DPPH)3=nبه روش Cyperus Longusاندام هوایی گیاه 

در غلظت هاي مختلف(%AI)درصد مهار اکسیداسیون
عصاره ي هگزانی 

برگ
عصاره ي دي 
کلرو متانی برگ

عصاره ي متانولی 
برگ

نمونه ها
غلظت ها

349/2±243/24194/6±736/43500/2±657/8816

771/0±358/11992/3±855/28152/6±729/598

891/0±125/6520/1±367/16993/1±864/304

444/0±578/2644/0±802/8697/0±897/142

200/0±641/1283/0±695/4290/1±309/81

406/0±533/0242/0±232/2587/0±623/35/0
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بحث
آنتی اکسیدانی و این مطالعه جهت اندازه گیري قدرت

Cyperusآنتی باکتریایی سه نمونه ي تهیه شده از گیاه 

Longusدر گیاهان ترکیبات پلی فنلی، . انجام گشت
فالوونوئیدي و آنتوسیانین ها نقش زیادي در فعالیت آنتی 

که این فعالیت به نظر مربوط به خاصیت . اکسیدانی دارند
طالعات طبق م. ]3[اکسایش و کاهش آنها می باشد 

مقدماتی فیتوشیمیایی، سطح ترکیبات پلی فنلی در عصاره 
ي متانولی و میزان فالوونوئیدها در عصاره ي دي 

بنابراین این نتایج . کلرومتانی قابل توجه بوده است
) زیستی(ارزشمند می تواند حاکی از نقش بیولوژیکی 

پراهمیت مواد پلی فنلی موجود در نمونه هاي این گیاه 
انشمندان بر این باورند که فعالیت آنتی اکسیدانی د. باشد

الوونوئیدها به علت قابلیت در اختیار گذاشتن هیدروژن ف
فالوونوئید .]4[(Hydrogen donation)آنها می باشد

ها گروه وسیعی از ترکیبات هستند که در پاسخ به عفونت 
هاي میکروبی در گیاه ساخته می شوند و علیه طیف 

روارگانیسم ها فعال می باشند  اثر ضد وسیعی از میک
میکروبی فالونوئید ها از طریق تشکیل کمپلکس با غشاء 
خارجی و پروتئین هاي محلول که  به غشاء متصل 

همچنین این ترکیبات با نفوذ در .]3[هستند، می باشد 
غشاء سلولی و شکستن آن باعث اثر ضد میکروبی می 

ر عمل غشاء ترکیبات فنلی هم با تداخل د. شوند
سیتوپالسمی و تداخل در ورود و خروج مواد به درون 

علت .]4[سلول اثر ضد میکروبی خود را اعمال می کنند
حساسیت بیشتر باکتري هاي گرم مثبت نسبت به عصاره 
ها، ممکن است ناشی از این باشد که این باکتري ها در 
دیواره ي سلولی یک الیه دارند، در حالی که در باکتري 
. هاي گرم منفی این دیواره از چند الیه تشکیل شده است

به عبارت دیگر باکتري هاي گرم منفی داراي یک غشاي 
بیرونی و یک فضاي پري پالسمیک هستند که هیچ کدام 

غشاي . از آن ها در باکتري هاي گرم مثبت وجود ندارد
خارجی باکتري هاي گرم منفی به عنوان یک سد براي 

. آنتی بیوتیک متعدد شناخته شده استنفوذ مولکول هاي
از سوي دیگر این غشا از نفوذ هیدروفیل به داخل باکتري 

فضاي پري پالسمیک هم شامل آنزیم .جلوگیري می کند
هاي بسیاري است که قادر به تجزیه ي مولکول هاي 

. ]6[خارجی که از فضاي بیرون وارد می شوند هستند 
سسکوئی ترپن حضور Cyperusمشخصه ي اصلی جنس 

هاست و کوئینون ها، فالوونوئیدها، استیل بنوئیدها
(Stilbenoids)،کومارین ها و فنیل پروپانوئیدها .

C.rotundusمطالعات فیتوشیمیایی اخیر روي  L. نشان
داد که سسکوئی ترپن ها از این گیاه خالص سازي شدند

]11،12[.
Cyperusدر عصاره ي بدست آمده از ریزوم هاي گیاه 

rotundus دي - 8و 7یک فالوونون جدید که ساختار آن
متیلن دي اکسی فالوون می باشد -6و 5- هیدروکسی 

با شناسایی شد و این ترکیب جدید فعالیت بازدارندگی
روش مهار رادیکال هاي در3꞊IC50/Mµ١عدد 

.]17[سوپراکسید نشان داد
تی اکسیدانی بنابراین می توان میزان قابل توجه فعالیت آن

عصاره ي دي کلرومتانی را به مقدار باالي ترکیبات 
فالوونوئیدي در عصاره ي دي کلرومتانی گیاه اویاارسالم 

عالوه بر این ها با مدنظر گرفتن فعالیت . نسبت داد
ضدباکتریایی نمونه ي عصاره ي متانولی اندام هوایی که 

اشد، بیشتر از فعالیت نمونه هاي دي کلرومتانی آن می ب
می توان این احتمال را تقویت کرد که همچنان 

اگر چه برخی . فالوونوئیدها مسئول این اثرات می باشند
غلظت mg/disc3ممکن است ادعا کنند که غلظت 

انبوهی است اما این آزمایش توانست گیاه اویارسالم را به 
ضدباکتریایی معرفی In vitroعنوان منبعی براي فعالیت 

.کند
گیرينتیجه 

لی و آمده نشان داد که ترکیبات پلی فننتایج بدست 
فالوونوئیدي و ترکیبات آنتوسیانین در گیاه اویارسالم 
نقش عمده اي را برعهده دارند که این امر مطالعات 
بیشتري جهت جداسازي و خالص سازي ترکیبات موثر 

. این گیاه را می طلبد
تشکر و قدردانی

حامی مالی پروژه و "91پ526"کد طرح پژوهشی 
مرکز تحقیقات - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

بدینوسیله . سالمت و ایمنی فرآورده هاي طبیعی می باشد
از زحمات جناب آقاي مهندس جلیلوند ریاست مرکز 

، جناب سالمت و ایمنی فرآورده هاي طبیعیتحقیقات 
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س ناهید دآقاي مهندس پیمان فیضی، سرکار خانم مهن
سرکار خانم مهندس آمنه محمدي، کمال سپاس قدرتی و

. و تشکر را دارم
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Abstract
Background and Objectives: mainly due to increased unintentional
side-effects of synthetic antioxidants and antimicrobials, This study
evaluated the antioxidant and some antibacterial properties of different
aerial parts’ extracts in Cyperus longus.
Material and Methods: The Hexane, Dichloromethan and Methanolic
aerial parts’ extracts of Cyperus longus were obtained by maceration
method. Antibacterial activity of extracts determined by Disc Diffusion
Method. The antioxidant capacity of extracts was assessed through
DPPH method. The results of DPPH assay were showed by IC50. The
total phenolic content was measured using the Folin-Ciocalteu’s
reagent. The total flavonoid content was assessed by a colorimetric
method based on Aluminum Chloride, has been associated with some
changes. The anthocyanin  content was measured by (Mita et al., 1997)
method.
Results: The Methanolic extract of aerial parts exhibited slight
antibacterial effects against B.cereus at the concentration of 3 mg/disc.
The IC50 values for Methanolic, Dichloromethan and Hexane extracts in
DPPH assay were 10.071 ± 1.529, 8.756 ± 0.206 and 29.551 ± 6.457
mg/ml, respectively. The phenolic content of the Methanolic,
Dichloromethan and Hexane extracts were obtained 56.66, 14 and 11
mg/ml, respectively. The total flavonoid content of the Methanolic,
Dichloromethan and Hexane extracts were obtained 22, 84.15 and 51.9,
respectively. Anthocyanin amount, contained in one gram sample of
dried aerial Cyperus longus was 11 mg.
Conclusion: Antibacterial test results were showed that it has no effect
on Gram-negative bacteria. But it is effective on Gram-positive
bacteria. All extracts showed antioxidant activity in DPPH method and
the Dichloromethan and Hexane extracts were found to have maximum
and minimum activity in DPPH assay, respectively.
Key Words: Disc Diffusion, DPPH, Antioxidant, Antibacterial,
Flavonoid, IC50, Cyperus longus

*Corresponding Author:
North Khorasan, Bojnourd,
Natural Products Safety and
Medicinal Plants Research
Center, North Khorasan
University of Medical
Sciences.
Email:
mahsa.mohammadi67@yahoo.
com

Submitted:14 Dec 2013
Revised:8 Apr 2014
Accepted:26 May 2014

Original Article

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
6.

1.
16

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.6.1.161
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-329-en.html
http://www.tcpdf.org

