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مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی گیاه ترشک

مقاله پژوهشی

مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره آبی و اتانولی گیاه ترشک ()Rumexalveollatus L.
بر میکروارگانیسمهای شاخص در شرایط آزمایشگاهی
 1و *3

اعظم مرادی ،1غالمحسین ابراهیمی پور ،1مریم کارخانه ،2عبدالرزاق مرزبان
 -1گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -2مرکز تحقیقات گوارش و بیماریهای کبد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -3مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1393/03/18 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/05/29 :

چکیده
زمینه و هدف :در سالهای اخیر توجه بیشتری به داروهای مشتق شده از گیاهان معطوف شده است .تاکنون ترکیبات متنوعی از گیاهان به دست آمده است که
طیف وسیعی از اثرات درمانی را پوشش میدهد .هدف از این تحقیق بررسی اثر آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی گیاه ترشک و تشخیص نسبی ماهیت ترکیبات
موثره آن میباشد.
مواد و روشها :ابتدا عصارهگیری به روش خیساندن از نمونه خشک شده گل گیاه ترشک انجام گرفت .سپس اثر ضدمیکروبی عصاره آبی و اتانولی به روش انتشار

نتایج :نتایج نشان داد که عصاره اتانولی دارای بیشترین فعالیت ضدمیکروبی بوده ،در حالی که اثر ضدمیکروبی عصاره آبی در حد بسیار ضعیفی بود .بررسی خواص
آنتی اکسیدانی نیز نشان داد که عصاره اتانولی اثر قویتری نسبت به عصاره آبی دارد .این نتایج در مورد مقدار فنل تام نیز به همین صورت بود .در تعیین ماهیت
ترکیبات گیاهی وجود فالونوئید ،آلکالوئید ،آنتراکینون ،تانن ،گلیکوزید و قندهای احیایی تائید شد.
نتیجهگیری :با توجه به این که مطالعات کمی بر روی اثرات داروئی گیاه ترشک منتشر شده است ،نتایج این تحقیق میتواند گزارش ارزشمندی در رابطه با نقش
موثر آن بر کنترل عفونت و تاثیر آن بر ضد عوامل اکسیدان باشد.
کلمات کلیدی :ترشک ،اثر ضد میکروبی ،اثر آنتی اکسیدانی
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دیسک بر روی  8باکتری و  2نوع قارچ انجام شد .اثر آنتی اکسیدانی با روشهای توان احیای آهن و فسفومولیبدنیوم به همراه تعیین مقدار فنل تام صورت پذیرفت.
در انتها تشخیص نسبی ماهیت ترکیبات گیاهی توسط روشهای شیمیایی و رنگ سنجی انجام شد.

مقدمه

 نویسنده مسئول :عبدالرزاق مرزبان ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه شهید
بهشتی ،تهران ،ایران .تلفن+98511- 8823255 :
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email: Marzbana901@mums.ac.ir
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استفاده از ترکیبات داروئی با منشا گیاهی از زمانهای بسیار
دور مورد توجه بشر بوده است .داروهایی که امروزه در دنیا به
طور وسیعی برای درمان انواع بیماریها اعم از عفونتهای
باکتریایی ،ویروسی و قارچی تا انواع بیماریهای متابولیک و حتی
سرطان به کار میرود منشا طبیعی داشتهاند (.)1
امروزه محققین به مزایای داروهای گیاهی پی بردهاند به
طوری که ترکیبات گیاهی و مشتقات آنها تقریبا یک سوم کل
داروهای موجود را تشکیل میدهد ( .)2یکی از دالیل مهم تمایل

جوامع پزشکی به استفاده از ترکیبات گیاهی عوارض جانبی پایین
آنها نسبت به داروهای شیمیایی بوده که طی سالها مصرف در
طب سنتی به اثبات رسیده است (. )3
عالوه براین مصرف داروهای صنعتی و ترکیبات شیمیایی
میتواند منجر به ایجاد واکنشهای متابولیسمی نامطلوب گردد و
در اغلب اوقات رادیکالهای آزاد و پراکسیدها تولید شوند.
تحقیقات نشان داده است که داروهای گیاهی سرشار از ترکیبات
مختلف دارای فعالیت زیستی بوده به طوری که از تولید ترکیبات
اکسیدان جلوگیری میکنند (.)4
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همان طور که سازمان بهداشت جهانی در مورد استفاده بی
رویه از آنتی بیوتیکهای رایج هشدار داده و نگرانیهای جدی در
رابطه با افزایش مقاومت در میکروارگانیسمهای بیماری زا به وجود
آمده است ،تحقیقات در زمینه کشف مواد ضد میکروبی موثر بر
روی این میکروارگانیسمهای مقاوم به طور جدی آغاز شده است
( 5و  .)6تاکنون گزارشات متعددی در مورد فعالیت ضدمیکروبی
ترکیبات گیاهی منتشر شده است .ترکیباتی نظیر پلی فنلها،
آلکالوئیدها ،ترپنها و کومارینها نقش مهمی در تاثیر عصاره
گیاهان بر رشد میکروارگانیسمها دارند (.)7
گیاه ترشک از تیره  Polygonaceaeمیباشد .در گذشته برگ و
گل گیاه ترشک در درمان گزیدگی ،کوفتگی ،سوختگی و به عنوان
خنثی کننده زهر کاربرد داشته است ( .)8اثر گیاهان این تیره بر
روی ترمیم زخمهای دستگاه گوارش حیوانات آزمایشگاهی تائید
شده است ( .)9اثرات ضدمیکروبی گیاهان خانواده
 Polygonaceaeبه خصوص  Rumex crispusبر ضد باکتریهای
گرم مثبت و منفی تائید شده است ( .)10این گیاه در اکثر مناطق
ایران به خصوص در نواحی کوهستانی میروید .گیاه ترشک که در
فصل بهار در ماههای اول و دوم رشد میکند دارای برگهای پهن
و آبدار است و مزهای ترش دارد .در مناطق جنوبی ایران به ویژه
استان فارس از آن به عنوان داروی گیاهی موثر بر دستگاه گوارش
استفاده میشود .از برگهای تازه و آبدار این گیاه به صورت خام
و گلهای خشک شده آن پس از جوشاندن مصرف میشوند .اگر
چه مطالعات وسیعی روی دیگر گونههای خانواده Polygonaceae
صورت گرفته است ولی بر روی گونه Rumex alveollatus
مطالعات بسیار جزئی انجام شده است .بنابراین هدف از انجام این
تحقیق ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و اثر ضد میکروبی عصاره
اتانولی و آبی این گیاه بر باکتریها و قارچهای شاخص
آزمایشگاهی بود.

نام میکروارگانیسم

کد اختصاری

مشخصات ظاهری

سودوموناس آئروژینوزا

ATCC85327

باسیل گرم منفی

اشریشیاکلی

ATCC25922

باسیل گرم منفی

کلبسیال پنومونیه

ATCC10031

باسیل گرم منفی

انتروکوکوس فکالیس

ATCC29737

کوکسی گرم مثبت

پروتئوس ولگاریس

PTCC1079

باسیل گرم منفی

مواد و روشها

سراشیا مارسسنس

ATCC1111

باسیل گرم منفی

استافیلوکوکوس ارئوس

ATCC25923

کوکسی گرم مثبت

باسیلوس سوبتیلیس

ATCC654

باسیل گرم مثبت

کاندیدا آلبیکانز

ATCC10231

قارچ

آسپرژیلوس نایجر

ATCC16404

قارچ

در آمده و وزن آنها با استفاده از یک ترازو سنجیده شد و به 2
قسمت مساوی تقسیم شد.
عصارهگیری توسط آب :به منظور تهیه عصاره آبی از برگ
و گلهای گیاه ترشک  30گرم از نمونه پودر شده در  100 mlآب
مقطر در یک ارلن  250 mlریخته شد و برای مدت  1ساعت در
بن ماری با دمای  50 ◦Cخیسانده شد .پس از آن به مدت 48
ساعت در دمای اتاق بر روی شیکر تکان داده شد .در مرحله بعد
نمونه خیسانده شده توسط کاغذ واتمن  45میکرومتری فیلتر شد
و عصاره آبی فیلتر شده در لیوفیلیزاتور خشک شد.
عصارهگیری توسط اتانول :برای تهیه عصاره اتانولی 30

جدول  :1میکروارگانیسمهای استاندارد مورد استفاده در آزمایش اثر ضدمیکروبی
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گرم از پودر خشک شده گیاه را در  150 mlاتانول  98درصد
ریخته و برای مدت  48ساعت بر روی شیکر تکان داده شد .در
مرحله بعد نمونه مورد نظر از فیلتر عبور داده و در دمای 45 ◦C
با استفاده از روتاری خشک شد.
میکروارگانیسمهای تحت بررسی :باکتریها و قارچهای مورد
استفاده در این تحقیق از آزمایشگاه میکروبشناسی دانشکده
علوم زیستی شهید بهشتی تهیه شدند .لیست کلی این
میکروارگانیسمها به همراه کد اختصاری آن در جدول  1آورده
شده است.
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جمع آوری نمونه :نمونههای بافتهای برگ و گلهای گیاه
ترشک از مناطق کوهستانی شهرستان زرین دشت واقع در جنوب
استان فارس جمع آوری شد .پس از انتقال نمونههای جمع آوری
شده به آزمایشگاه ،در دمای اتاق و دور از نور مستقیم طی مدت
زمان 14روز خشک شدند .پس از آن توسط هاون به صورت پودر
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بررسی اثر آنتی اکسیدانی از طریق توان احیاکنندگی
آهن :فعالیت آنتی اکسیدانی دو عصاره آبی و اتانولی بر اساس
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تشخیص ماهیت ترکیبات آلی در نمونه :برای تشخیص
مواد آلی موجود در نمونه پودر خشک شده از روش خیساندن در
آب استفاده شد و مواد آلی موجود در نمونه گیاهی با روشهای
استاندارد موجود مورد بررسی قرار گرفت .این آزمایشات شامل
مراحل زیر بودند:
-1تشخیص و تعیین فنل تام نمونه :مقدار فنل تام در نمونه
عصاره آبی و اتانولی با روش فولین-سیکالتو تعیین شد .مراحل
اندازهگیری بدین صورت بود که  200μlاز نمونه با غلظت
 1mg/mlرا با  1mlاز معرف فولین 1/5ml ،کربنات سدیم
( )200mg/mlو  1/5mlآب مقطر در یک لوله آزمایش مخلوط
کرده و برای مدت زمان  2ساعت در دمای اتاق نگه داشته و سپس
جذب ان در طول موج  765نانومتر خوانده شد .استاندارد فنل با
استفاده از اسید گالیک رسم شد و مقدار فنل تام برحسب میلی
گرم اسید گالیک در گرم نمونه بیان گردید (.)12
-2تشخیص فالونوئیدها :برای تائید وجود فالونوئید به طور
کیفی ،ابتدا  1گرم از پودر خشک را در  10mlآب مقطر ریخته و
سپس  4mlمتانول  50درصد به آن اضافه نموده و سپس 100
میکروگرم فلز منیزیم به آن اضافه شد و درون بن ماری 45 ˚C
برای مدت  15دقیقه قرار گرفت .پس از آن نمونه فیلتر شد و از
مایع فیلتر شده  4mlبرداشته و  1mlاسید کلریدریک غلیظ به آن
اضافه گردید .پس از زمان اندکی مشاهده رنگ قرمز نشان دهنده

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2015.4.4.13.1

توان احیاکنندگی آهن فریک به فروس مطابق با روش بنزی و
استرین با اندکی تغییر انجام گرفت .در این روش ابتدا  20 μlاز
هر عصاره (با غلظت  1mg/mlاز پودر خشک) با  1mlاز معرف
کاری مخلوط شده و پس از  5دقیقه قرار گرفتن در دمای محیط
در طول موج  593نانومتر جذب نمونه اندازهگیری شد .در نمونه
کنترل به جای نمونه از استاندارد سولفات آهن با غلظت  0/37تا
 0/185میکرومول استفاده شد .فعالیت آنتی اکسیدانی بر حسب
میزان احیاکنندگی آهن با استفاده از منحنی استاندارد بر حسب
میکرومول آهن احیاشده بر وزن خشک نمونه اندازهگیری شد
(.)11

فعالیت آنتی اکسیدانی از طریق ایجاد کمپلکس فسفومولیبدنیوم
با احیای مولیبدن ( )VIبه مولیبدن ( )Vبر اساس روش پریتو
صورت گرفت 0/1ml .از هر عصاره با غلظت  1mg/mlبا  1mlاز
محلول معرف شامل اسید سولفوریک  0/6موالر ،فسفات سدیم
28میلی موالر و آمونیوم مولیبدات  4میلی موالر مخلوط شد.
نمونهها برای مدت زمان  90دقیقه در دمای  80˚Cدر بن ماری
گرما داده شد و پس از آن جذب آن در طول موج  695نانومتر
اندازهگیری شد .برای رسم منحنی از محلول ترولکس با غلظت
 0/4-1/6میکروموالر استفاده شد .فعالیت آنتی اکسیدانی عصارهها
بر حسب میکرومول ترولکس بر گرم وزن عصاره در نظر گرفته
شد (.)12
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بررسی فعالیت ضدمیکروبی :فعالیت ضدمیکروبی عصارههای
آبی و اتانولی با تهیه دیسکهای آغشته به هر عصاره بدین صورت
انجام شد که  1گرم از عصاره اتانولی خشک شده به  10mlاز دی
متیل سولفوکساید ( 10 )DMSOدرصد اضافه شد .برای تهیه
دیسک از عصاره آبی نیز  1گرم در 10میلی لیتر آب مقطر استفاده
شد .برای ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی ،غلظتهای  100و 300
میلی گرم از هر عصاره تهیه و بر روی دیسکهای بالنک ریخته
شد .روش کار بدین صورت بود که  1mlاز هر غلظت بر روی یک
دیسک ریخته شد و پس از آن دیسکها با دمیدن هوا توسط
پمپ خشک شدند و عصارهها جذب دیسک شدند .بررسی خواص
ضدمیکروبی بدین روش بود که ابتدا کشت تازه  24ساعته از
باکتریها و قارچها روی پلیت نوترینت آگار تهیه شد .سپس از هر
سویه به صورت گسترده توسط سواپ استریل بر روی مولرهینتون
آگار کشت داده شد .در انتها دیسکهای حاوی رقتهای متفاوتی
از هر عصاره روی سطح پلیتها قرار داده شد .تمامی آزمایشها
به صورت سه تکرار موازی انجام شد .از کلرامفنیکل برای مقایسه
اثرات ضدمیکروبی عصارههای آبی و اتانولی با آن و از دی متیل
سولفوکسید به عنوان شاهد منفی استفاده شد .یک دیسک نیز از
اتانول تهیه شد تا مشخص شود که اثر ضدمیکروبی ناشی از
حاللهای مورد استفاده نبوده است .در انتها قطر هاله عدم رشد
پس از گرماگذاری پلیتها به مدت  24ساعت در دمای 37˚C
اندازهگیری شد و به صورت میانگین  3تکرار تعیین شد.

بررسی اثر آنتی اکسیدانی به طریق فسفومولیبدنیوم:
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فالونوئید و رنگ نارنجی نشان دهنده وجود فالوون در نمونه بود
(.)11

ایجاد رنگ قرمز قهوهای به صورت یک حلقه در فاصله بین دو الیه
اسید استیک و اسیدسولفوریک و ایجاد الیه سبز آبی در باالی آن
وجود گلیکوزیدها تشخیص داده شد (.)15

به  200mlاسید استیک  10%در اتانول در یک ارلن 250ml
اضافه شد .سپس درب ظرف را بسته و برای مدت زمان  24ساعت
در دمای اتاق نگهداری شد .پس از آن نمونه فیلتر شده و به میزان
یک چهارم توسط روتاری در دمای  45 ˚Cتغلیظ شد .در نهایت
از معرف مایر به صورت قطره قطره به نمونه اضافه گردید تا این
که محلول کدر شده و یا ترکیبات آلکالوئیدی به صورت رسوب
زردرنگ در ته لوله آزمایش مشاهده شود .مقدار رسوب تشکیل
شده نشان دهنده محتوای نسبی ترکیبات آلکالوئیدی در نمونه
میباشد (.)2

-8تشخیص ترپنوئیدها و استروئیدها 1 :گرم از پودر

-3تشخیص آلکالوئیدها 1 :گرم از پودر خشک را برداشته

-4تشخیص تاننها 0/5 :گرم از پودر خشک را در 20ml

-5تشخیص ساپونینها 5 :گرم از پودر خشک در  5 mlآب
مقطر ریخته و پس از گرمادهی در بن ماری به مدت  15دقیقه
فیلتراسیون صورت گرفت .سپس  2mlاز نمونه فیلتر شده با 3ml
آب مقطر مخلوط کرده و با گرم کردن و تکان دادن آن کف ایجاد
شده روی سطح نشان دهنده وجود ساپونین میباشد .برای تائید
این نکته  1mlروغن خوراکی به نمونه اضافه نموده و خاصیت
امولسیون کنندگی ساپونینها بدین صورت اثبات میشود (.)14
-6تشخیص آنتراکینونها 1 :گرم از پودر خشک را در

-7تشخیص گلیکوزیدها 1 :گرم از پودر خشک در 2ml
اسید استیک گالسیال حل نموده 200 μl ،کلرید آهن ( )IIIبه آن
اضافه گردید .سپس با اضافه نمودن  1mlاسیدسولفوریک غلیظ و

-9تشخیص قندهای احیاکننده  1 :گرم از پودر را برداشته
و در  10mlآب مقطر حل نموده ،پس از  24ساعت خیساندن و
فیلتر کردن  1mlمعرف فهلینگ به آن اضافه گردید .تشکیل
رسوب قرمز آجری دلیل بر وجود قندهای احیاکننده در نمونه بود
(.)13
تجزیه و تحلیل آماری
برای اطمینان از نتایج حاصل از آزمایشات سه تکرار از هر
آزمایش انجام شد و میانگین و انحراف معیار (standard
 )deviationآنها محاسبه و به عنوان نتیجه ثبت شد .برای مقایسه
میانگین هاله عدم رشد از تحلیل واریانس یک طرفه و معنیدار
بودن اختالفها بین آزمایشات از آزمون تی در سطح p<0.05
استفاده شد .این محاسبات با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه
 20انجام گرفت.

نتایج
همان گونه که در جدول  2مشاهده میشود ،عصاره آبی گیاه
ترشک بیشترین اثر مهارکنندگی بر روی سودوموناس آئروژینوزا،
اشرشیاکلی ،آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکانز را نشان داد .با
این وجود عصاره اتانولی گیاه ترشک روی طیف وسیعتری از
باکتریها و قارچها موثر بود به طوری که در غلظت 300 mg/disc
بیشترین اثر به ترتیب بر روی اشرشیاکلی ،سودوموناس آئروژینوزا،
آسپرژیلوس نایجر و کمترین اثر بر روی انتروکوکوس فکالیس
داشت و هیچکدام از عصارهها بر روی رشد پروتئوس اثری نشان
ندادند .آنالیزهای آماری نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح
 5درصد بین هاله عدم رشد در همه باکتریها در حضور عصارهها
و شاهد بود.

journal.fums.ac.ir
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 10mlاسیدکلریدریک  10%ریخته و به مدت  15دقیقه در بن
ماری  80 ˚Cگرما داده شد .سپس نمونه فیلتر شد و 10ml
کلروفرم به آن افزوده شد .در نهایت  1mlآمونیاک  10%به مخلوط
اضافه گردیده و پس از گرمادهی در صورت وجود کینونها به
خصوص آنتراکینون رنگ صورتی پدیدار میشود (.)13

خشک شده با  0/5mlانیدرید استیک و  0/5mlکلروفرم مخلوط
کرده ،سپس قطره قطره اسیدسولفوریک به آن اضافه شد .ایجاد
رنگ بنفش متمایل به قرمز نشان از وجود ترپن و رنگ سبزآبی
نشان دهنده استروئید در نمونه بود (.)14

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-09

آب مقطر ریخته و پس از جوشاندن نمونه آن را از فیلتر گذرانده
و با اضافه نمودن قطره قطره از کلرید آهن ( 0/1% )IIIرنگ سبز
تیره تشکیل شده که نشان دهنده کاتکول تاننها میباشد .در
صورتی که محصول واکنش دارای رنگ آبی سیاه باشد تائید کننده
وجود گالیک تاننها در نمونه میباشد (.)13
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جدول  :2نتایج تستهای ضدمیکروبی بر اساس روش انتشار دیسک.
کلرامفنیکل

میکروارگانیسم

عصاره اتانولی ()mg/disk

عصاره آبی ()mg/disk

()30mg/disk

100

300

100

300

سودوموناس آئروژینوزا

35/17±3/64

-

11/3±3/31

18/12±2/6

25/33±0/32

اشریشیاکلی

30/75±2/2

15/19±3/67

17/4±2/1

15/35±2/2

27/45±3/2

کلبسیال پنومونیه

23/38±1/62

-

-

5/32±0/46

19/12±0/31

انتروکوکوس فکالیس

18/35±3/34

-

-

-

8/42±1/8

پروتئوس ولگاریس

16/67±1/32

-

-

-

-

سراشیا مارسسنس

27/53±27

-

-

17/1±0/36

باسیلوس سوبتیلیس

32/5±2/37

-

-

8/61±2/8

10/21±0/65

کاندیدا آلبیکانز

-

14/32±1

17/34±0/88

12/4±1/16

14/42±0/37

آسپرژیلوس نایجر

-

23/5±2/41

28/56±2/72

13/5±1/6

22/31±2/18

مقادیر ذکر شده در جدول قطر هاله عدم رشد ( )mmدر اطراف دیسکها را نشان میدهد

جدول  :3ماهیت نسبی ترکیبات موجود در گل و برگهای ترشک به همراه روشهای شناسایی آنها ذکر شده است.

فالونوئید

ایجاد رنگ قرمز

شینودا

++

آلکالوئید

رسوب سفید متمایل به زرد

تست مایر

+

ترپنوئید

قرمز -بنفش

لیبرمن بورشارد

-

استروئید

سبز -آبی

لیبرمن بورشارد

-

تانن

رنگ آبی (گالیک تانن)و سبز تیره (کاتکول تانن)

فریک کلراید

+

ساپونین

ایجاد کف پایدار و امولسیون کردن روغن

فورث

-

آنتراکینون

عدم ایجاد رنگ زرد

بورن -تراگر

+

گلیکوزید

ایجاد محلول قرمز -قهوهای

کپلر کیلیانی

+

قند احیاکننده

ایجاد رنگ سبز (فهلینگ ) Aیا قهوهای (فهلینگ )B

فهلینگ

++

journal.fums.ac.ir

مقدار ماده شناسایی شده فالونوئید و قندهای احیاکننده بودند.
در عین حال ترکیبات دیگری که وجود آنها مورد تائید قرار
گرفت آلکالوئید ،تانن و آنتراکینون و گلیکوزیدها بودند.

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2015.4.4.13.1

ماده شیمیایی

روش شناسایی

تستهای شناسایی

شناسایی مواد آلی موجود در نمونه :جدول شماره  3ترکیبات
شیمیایی موجود در نمونههای مورد آزمایش به همراه تستهای
شیمیایی انجام شده را نشان میدهد .در این آزمایشها بیشترین

نتیجه

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-09

استافیلوکوکوس ارئوس

34/72±2/27

-

-

7/31±1/53

16/37±1/57
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اعظم مرادی و همکاران

بررسی اثر آنتی اکسیدانی :در این آزمایش اثر آنتی اکسیدانی از
طریق احیای آهن فریک به فروس به عنوان توان آنتی اکسیدانی
مواد موجود در نمونه در نظر گرفته شد .همچنین اثر آنتی
اکسیدانی از طریق فسفومولیبدنیوم اندازهگیری شد .نتایج این
آزمایش به صورت نمودار  1ارائه شده است .همان گونه که
مشاهده میشود در هر دو عصاره توان اکسیدانی احیای آهن و
فسفومولیبدنیوم در عصاره اتانولی بیشتر از آبی بوده و اختالف
معنی داری بین ظرفیت آنتی اکسیدانی وجود دارد .مقدار فنل تام
نیز در عصاره اتانولی بیشتر از آبی بود.

و فسفومولیبدنیوم و مقدار فنل تام در هر عصاره را نشان میدهد.

بحث و نتیجهگیری

journal.fums.ac.ir
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نتایج به دست آمده در این آزمایشها نشان دهنده اثر
ضدمیکروبی باالی عصاره اتانولی در مقایسه با عصاره آبی است.
این دادهها با تحقیق محمدی و همکاران ( )2013شباهت داشت
به طوری که آنها اثر عصاره اتانولی و متانولی برگ گیاه ترشک
( )alveollatus Rumexرا بر رشد سودوموناس آئروژینوزا بیشتر از
استافیلوکوکوس ارئوس گزارش کردند .همچنین آنها عدم تاثیر
عصاره آبی این گیاه را بر هر دو باکتری ذکر شده نشان دادند
( .)16در این تحقیق اثر مهارکنندگی عصاره آبی تنها در غلظت
باال ( )300mg/discاثر ضعیفی بر مهار رشد سودوموناس داشت.
وجود ترکیبات فنلی در عصاره گیاهان یکی از علل اصلی دارا بودن
اثر ضدمیکروبی آن میباشد ،احتماال مقدار بسیارکم ترکیبات

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-09

نمودار  :1فعالیت آنتی اکسیدانی عصارههای آبی و اتانولی به روش احیای آهن

فنلی در عصاره آبی گل گیاه ترشک نسبت به برگ آن دلیل اصلی
فعالیت ضد میکروبی ضعیف آن میباشد ( .)17در یک مطالعه
دیگر که روی یک گونه دیگری از این تیره  polygonaceaeبنام
 R. obtusifoliusانجام شد بیشترین خاصیت آنتی اکسیدانی و
ضد میکروبی برای عصاره اتانولی این گیاه به دست آمد (.)18
یاداو و همکاران خاصیت ضد میکروبی برای گونه R. nepalensis
برضد دو باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس ارئوس و
استرپتوکوکوس موتانس ،دو گرم منفی اشرشیاکلی و سودوموناس
آئروژینوزا و قارچ کاندیدا آلبیکانز را گزارش نمودند (.)19
مصطفی نشان داد که عصاره اتری  R. vesicarius Lفعالیت ضد
میکروبی باالیی بر ضد سودوموناس آئروژینوزا ،استافیلوکوکوس
ارئوس ،کلبسیال پنومونیه و استرپتوکوکوس پیوژنز دارد ( .)20با
مقایسه مطالعات انجام شده با این تحقیق میتوان به یک نکته
اشاره نمود که عصاره اتانولی و سایر عصارههای غیر آبی این گیاه
و خانواده  polygonaceaeدارای ترکیبات مختلف آنتی اکسیدان
میباشد .در این تحقیق مشخص گردید که ترکیباتی از قبیل
فالونوئیدها ،گلیکوزیدها ،قندهای احیاکننده ،آنتراکینون ،تانن و
آلکالوئیدها وجود دارد .این ترکیبات دارای اثرات آنتی اکسیدانی
قوی بوده و گزارشهای متعددی راجع به آنها منتشر شده است
( .)21تحقیقات نشان داده است که پلی فنلهایی همچون تاننها،
آنتراکینونها و ترکیبات فالونوئیدی عالوه بر خواص آنتی
اکسیدانی دارای اثرات ضدمیکروبی موثری بر ضد
میکروارگانیسمهای مختلف میباشند ( 22و  .)1 ،23امروزه
مشخص شده است که ترکیبات آنتی اکسیدان موجود در گیاهان
تیره  polygonaceaeعامل موثر در جلوگیری از التهاب بافتهای
آسیب دیده میباشد ( 24و  .)9ترکیبات فالونوئیدی بخاطر
خواص آنتی اکسیدانی قوی که دارند به عنوان مهار کننده قوی
سیتوکینهای التهابی شناخته شدهاند ( .)25وجود این ترکیبات
در عصاره ترشک میتواند تائیدی بر خواص درمانی آن در
ناراحتیهای سیستم گوارشی باشد .در این خصوص کاظمی و
همکاران ( )1994اثرات ضدمیکروبی کینونها را بر ضد
سودوموناس سودومالئی ،باسیلوس آنتراسیس ،سودوموناس
آئروژینوزا و کورینه باکتریوم سودودیفتریکوم را گزارش نمودند
( .)26سموال و راوات ( )2009فعالیت ضدمیکروبی ترکیبات
آلکالوئیدی را بر ضد استافیلوکوکوس ارئوس ،استرپتوکوکوس
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بیشتر به خاطر مزه ترش آن مورد توجه بوده و به همین دلیل به
 نتایج به.طور جدی به جنبههای داروئی آن توجه نشده است
دست آمده در این تحقیق میتواند اهمیت این گیاه داروئی را
 بنابراین میتوان از این گیاه برای.بیشتر از گذشته نشان دهد
 سیستم ایمنی و،پیشگیری از طیف وسیعی از بیماریهای عفونی
.التهابی استفاده نمود
از مسئولین محترم دانشکده علوم زیستی به ویژه جناب آقای
دکتر جواد فخاری و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در
آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی که در این تحقیق لطف زیادی
.به ما نمودند کمال تشکر و سپاس را داریم

 میکروسپوریوم جیپسوم و مایکوباکتریوم کانیس تائید،موتانس
 فالونوئیدی و، با توجه به وجود ترکیبات کینونی.)27( نمودند
 میتوان اثرات آنتیpolygonaceae آلکالوئیدی در گیاهان خانواده
 این.اکسیدانی و ضدمیکروبی آنها را به این ترکیبات نسبت داد
تحقیق نشان داد که اگرچه مطالعات متعددی روی اعضای خانواده
 و اثرات داروئی و درمانی آنها انجام شده است وpolygonaceae
رابطه اثرات درمانی آنها با ترکیبات فعال بیولوژیک آنها به خوبی
 با این وجود تحقیقات بر روی گیاه،)29  و28( روشن شده است
polygonaceae ) که عضو خانوادهRumex alveollatus( ترشک
 بسیار اندک بودهRumex میباشد در مقایسه با سایر گونههای
.است

تعارض منافع

نتیجهگیری

[ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-09 ]

تشکر و قدردانی

[ DOR: 20.1001.1.22285105.2015.4.4.13.1 ]

424 صفحه

.نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند

گیاه ترشک از زمانهای گذشته مصرف خوراکی داشته و
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Abstract
Background & Objective: In recent years, more attention has been devoted to herbal medicines. Up to now, many
compounds with therapeutic effects has been extracted from the herbs. The aim of this study is to evaluate the antioxidant
and the antimicrobial effect of Rumex Alveollatus L. and to partially identify the effective compounds in this plant.
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Materials & Methods: Extraction was performed by using maceration method for dried flower sample. Then, the
antimicrobial effect of aqueous and ethanolic extracts on eight bacterial sp. and two fungi were tested using disc diffusion
method. The antioxidant effect was also determined through ferric reducing potency and phosphomolybdenum followed
by total phenol determination. Finally, partial detection of bioactive compounds was conducted using chemical and
calorimetric methods.
Results: The results showed that ethanolic extract had the most antimicrobial effect; while aqueous extract weakly
affected bacterial and fungal strains. Antioxidant experiments also revealed that ethanol extract had more antioxidant
effects than aqueous extract. The most content of total phenolic compounds was found in ethanol extract. The results of
the plant chemical determination showed the presence of flavonoids, alkaloids, anthraquinones, tannins, glycosides, and
reducing sugars.
Conclusion: Considering that few reports about the therapeutic effect of Rumex alveollatus L. has been published, this
study could be considered as a valuable report about the important role of this plant on preventing infections and
neutralizing oxidant agents.
Keywords: Rumex alveollatus L, Antioxidant effect, Antimicrobial effect, Aqueous extract, Ethanol extract
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