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 آب و اتانول بر بازدة استخراج، يهارروش استخراج با حالل اثیبررس
  اه پولکی عصارة گیکروبی و ضدمیدانیاکسیت آنتی، فعالیبات فنولیترک

  

 2یرا دهقانی، سم1یزاده بهبهانی، بهروز عل1محمد نوشاد

  
 خوزستان، یعی و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذای و صنای، دانشکده علوم دامییغذا عی صنایمهندس و علوم ار، گروهیاستاد -1

 رانی، ایمالثان

 و منابع ي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذای و صنای، دانشکده علوم دامییغذا عی صنایمهندس و علوم  ارشد، گروهی کارشناسيدانشجو -2
 رانی، ای خوزستان، مالثانیعیطب

 )11/09/98: رشیپذ خیتار  98/ 20/07: افتیدر خیتار(

 
  دهیچک

 يهايماری و بیمسی، تب روماتییای باکتريها درمان عفونتيران برای ایدر طب سنتStachys schtschegleevii یاه پولک با نام علمیگ
د و یاه پولک استفاده گردیۀ عصارة گی اتانول و آب جهت تهيهاساندن با کمک حاللین پژوهش، از روش استخراج خیدر ا. شودیاستفاده میالتهاب

اه پولک بازده استخراج ی گیعصارة اتانول.  قرار گرفتیابیهامورد ارز عصارهیکروبی و ضدمیدانیاکسیت آنتیزان فنول کل، فعالیبازده استخراج، م
ز باالتر از عصارة ی نی کل عصاره اتانولیبات فنولیزان ترکیم).  درصد9/6 ±33/0 درصد در برابر 8/8 ± 27/0( نشان داد ی نسبت به عصارة آبيباالتر

نشان داد که IC50 بر حسب یدانیکسایت آنتیفعال). د بر گرم وزن خشک عصارهیک اسیگرم گالیلی م4/49 ±62/0 در برابر 35/55 ± 28/0( بود یآب
ج ینتا.  کندیرفعال و خنثی غیسه با عصارة آبی در مقاي آزاد را به طور مؤثرتريهاکالی باالتر، قادر است رادیبات فنولیل ترکی به دلیعصارة اتانول

لوکوکوس یاستاف يهايداد که باکترنشان ) ی و حداقل غلظت کشندگیوژن آگار، حداقل غلظت مهارکنندگیفیسک دید (یکروبی ضدميهاآزمون
 و ی آبيها داشته و در غلظت برابر عصارهی نسبت به عصارة اتانوليشتریت بی حساسنوزایسودوموناس ائروژ و یا کلیاشرش، نوکوایا ایستریل، اورئوس

سودوموناس  و یا کلیاشرش (ی گرم منفيهاينسبت به انواع باکتر) نوکوایا ایستریل و لوکوکوس اورئوسیاستاف( گرم مثبت يهاي، باکتریاتانول
 قابل توجه یدانیاکسی و آنتیکروبیت ضدمی و با فعالیبات فنولی از ترکیاه پولک غنین عصارة گیبنابرا.  نشان دادنديت باالتریحساس) نوزایائروژ

  .  استفاده شود یی محصوالت غذاي و عمر نگهدارياهیش ارزش تغذی و به منظور افزایتواند به عنوان افزودنیم
  

 .یعینگهدارندة طب ،یکروبیت ضدمیاه پولک، عصاره، فعالیگ: د واژگانی کل
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 ... آب و اتانوليها اثرروش استخراج با حاللیبررسو همکاران                                                          محمد نوشاد 

 

   مقدمه- 1
ون به عنـوان    یداسی اکس يهاها و واکنش  سمیرگانکروایت م یفعال

 شـناخته   یی غـذا  يهـا ت فراوارده یفی در کاهش ک   یعوامل اصل 
 ییها در ارتباط با سالمت مواد غـذا  یش نگران یافزا. ]1[اندشده
، یی غذايها از پاتوژنی ناشيهايماریر بیوع چشمگیل شیبه دل

 يرگـذار یث، عدم تأیی در مادة غذا ییایمی سموم ش  يایوجود بقا 
کننـده از    آلوده يهاي از باکتر  ی بر برخ  ییایمی ش يهاهنگهدارند

بــات یل بـه اســتفاده از ترک یــ، تماتوژنزیا مونوسـ یستریــلجملـه 
ـ کـاهش ن  . ش داده اسـت   ی را افـزا   یعـ ی طب یکروبیضدم از بـه   ی

ـ ی م يهـا یها، کنترل آلـودگ   کیوتیبیآنت ش زمـان  ی، افـزا  یکروب
ـ از جملـه فوا هـا   سلولیمنیت ای و تقو  يماندگار بـات  ید ترکی
ــا منبــع گیعــی طبیکروبیضــدم ــی و میوانیــ، حیاهیــ ب  یکروب

ـ   اسـتخراج شـده از   يهـا اسـانس و عـصاره  . ]3 و 2[باشـد یم
ل یـ جاد عطر و طعـم، بـه دل       یبر ا اه عالوه ی مختلف گ  يهابخش

و ]4[ شـده یی مادة غـذا یمنی سبب بهبود ا   یکروبیت ضدم یفعال
ـ بات موجـود در ا یر ترکیاها و س فنولیدانیاکسیت آنت یفعال ن ی
 يش مانـدگار ی چـرب آزاد و افـزا  يدهایت اس یبات به تثب  یترک

  .]5[کند ی کمک مییمادة غذا
 متعلـق  Stachys schtschegleevii یاه پولک با نام علمیگ

 گونه در جهان در مناطق 300ش از ی با بLabiataeبه خانوادة 
ـ ا. شودیافت م یران  ی و شمال غرب ا    یشمال  در طـب    اهیـ ن گ ی
ـ  باکتريها عفونتي برایران به عنوان درمان  ی ا یسنت ، تـب  ییای

 مـورد اسـتفاده قـرار    ی تنفس ی االتهاب يهايماری و ب  یسمیرومات
 آن یت ضد درد و ضد التهاب عصارة متانولی و خاص]6[گرفته 

 از وجود ی مختلفيهان گزارشیهمچن. ]7[گزارش شده است 
 استخراج شـده از     يهاسانس ا یدانیاکسی و آنت  یکروبیاثر ضدم 

. ]9 و 8، 7[ده استیاه ارائه گردین گی مختلف ايها گونهیبرخ
ــاران   ــکالتا و همک ــل از  )2003(اس ــۀ 8، اســانس حاص  گون

ون استخراج یزاسیدرولیونان را به روش ه   یدر  Stachysیوحش
 یی غـذا يها از پاتوژن یها را بر برخ    آن یکروبیت ضدم یو فعال 

  . ]10[ کردندیسبرریا کلیاشرشاز جمله
ر روش ی در مـورد تــأث يانکـه تـاکنون مطالعــه  یبـا توجـه بــه ا  

 یکروبی ضدميهایژگی آب و اتانول بر و يهااستخراج با حالل  
ـ اه پولک انجام نشده اسـت و ب       ی عصارة گ  یدانیاکسیو آنت  شتر ی

 يها انجام شده در ارتباط با اسانس حاصل از گونهيهاپژوهش
ـ هـا بـوده، هـدف از ا    آن خـواص یمختلف پولک و بررسـ    ن ی

ـ  ا ی و اتـانول   ی آب يهاۀ عصاره یپژوهش ته   یاه و بررسـ   یـ ن گ ی
 به دست آمده يها عصارهیدانیاکسی و آنتیکروبیخواص ضدم

  .  باشدیم

   مواد و روش-2
  اهی گییشناسا-2-1
پژوهـشکده   (یشناساهیاه پولک در بخش گی گیید و شناسا ییتأ

ـ گ. رفتید انجـام پـذ   مـشه ی، دانشگاه فردوس  )یاهیعلوم گ  اه ی
 پودر يریگ عصارهيط مناسب خشک شده و برایپولک در شرا  

  .شدند
  ۀ عصارهی ته-2-2

ـ  با اسـتفاده از روش خ      ی و اتانول  ی آب يهاعصاره ه یـ ساندن ته ی
 500اه پودر شده به ی گرم از گ100زان یب که مین ترتیبه ا. شد

 - پـودر مخلوط. دی درصد اضافه گرد96ا اتانول  یتر آب   یلیلیم
 و هـر  يشگاه نگهدار ی آزما ي ساعت در دما   24اتانول به مدت    

قه با شعلۀ ی دق20 به مدت یمخلوط آب. چند ساعت هم زده شد
ـ  شده از هر  يآور جمع ییمحلول رو . کم حرارت داده شد    ک ی

قـه  ی دور در دق3000قه با سرعت ی دق10ها به مدت   از مخلوط 
محلـول  (ت آمـده   به دسـ   يهاحجم عصاره . دیوژ گرد یفیسانتر

ده و پـس از  ی رسـ  یر اصـل  یتوسط اتانول و آب به مقاد     ) ییرو
 يهـا جهت انجام آزمون) کرونی م45/0( عبور از کاغذ واتمن     

 يخچال نگهداریمختلف در ظروف در بسته، دور از نور و در          
  .]11[شدند 

   وزن خشک عصارهيریگ اندازه-2-3
ـ گه انـداز ین منظور، ابتدا وزن لولۀ خال ی ا يبرا  1 و سـپس  يری
 يد و در دمای به لوله اضافه گردیا الکلی یتر از عصارة آبیلیلیم

 عـصاره   يبعد از خشک شدن، وزن لولۀ حاو      . اتاق خشک شد  
ن حاصـل  یانگیم. ها محاسبه شد  و اختالف وزن آن    يریگاندازه

  .]12[د ی تکرار به عنوان وزن خشک عصاره گزارش گرد3از 
 ل فنول کيریگ اندازه-2-4

ـ  ميریگبه منظور اندازه   زان کـل فنـول موجـود در عـصاره از     ی
تر از هـر  یکرولی م50ابتدا . استفاده شدوکالچو  یس -نیفولروش  

ــصاره  ــرار3در ( عـ ــه )  تکـ ــی م5/2بـ ــرفیلیلـ ــر از معـ              تـ
م کربنـات  یتـر سـد  یلیلی م2و  ) 10/1رقت   (وکالچویس -نیفول

 يقه در دمای دق15دت اضافه و به م) یوزن/ی درصد حجم5/7(
هـا در   جـذب نمونـه   .  شد يگذارگرادگرمخانهی درجه سانت  45

ـ یج بـر حـسب م   ی نـانومتر ثبـت و نتـا       765طول موج    گـرم  یل
ـ د موجود در هر گرم وزن خـشک گ        یاسکیگال اه پـودر شـده     ی

 .]13[د یگزارش گرد
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 یدانیاکسیت آنتی فعال-2-5
تر از یلیلی م2 به  پولکی و الکلی آبيهاتر از عصارهیلیلیک می

مخلـوط  . دیاضافه گرد DPPHکال  ی درصد راد  004/0محلول  
 ي اتـاق نگهـدار  يقـه در دمـا  ی دق30هم زده شد و بـه مـدت        

 نانومتر ثبت و درصد 517ها در طول موج     جذب نمونه . دیگرد
ـ  یفعال ـ  طبـق فرمـول ز  (%AA) یدانیاکـس یت آنت ر محاسـبه  ی
  :دیگرد

AA% = 100 – {[(Abssample - Absblank)×100] / 
Abscontrol} 

به عنوان ) تر یلیلی م1(و محلول عصاره ) تریلیلی م2(از متانول 
 1(و متـانول    ) تریلیلی م DPPH)2و محلول   (Absblank)شاهد

ـ فعال.  استفاده شـد   (Abscontrol)به عنوان کنترل    ) تریلیلیم ت ی
 مـورد  يهـا دانیاکـس یزان آنتیکال بر اساس م   ی راد یمهارکنندگ

ان ی درصد ب50زان ی به مDPPHۀ ی جهت کاهش جذب اولازین
م درصـد مهــار  ی هـر نمونـه بـا ترسـ    ي بـرا IC50مقـدار  . شـد 
د یـ ن گردیی از غلظت نمونه تع  ی به عنوان تابع   DPPHکالیراد

]14[.  
  یکروبیت ضدمی فعاليریگ اندازه-2-6

ـ یاشرشـ ن پژوهش شامل ی مورد استفاده در ا    يهايباکتر ، یا کل
ــودوموناس ائرو ــوزایژسـ ــتاف، نـ ــوسیاسـ  و لوکوکوس اورئـ

، گروه علـوم  يولوژیکروبیشگاه م یبوده که از آزما   نوکوایاایستریل
ـ ی و منـابع طب ي، دانـشگاه کـشاورز  ییع غذای صنا یومهندس  یع

 يهـا  ساعت قبـل از انجـام آزمـون        24. دیه گرد یخوزستان ته 
. ح شـدند  ینت آگار تلقـ   یط نوتر یها به مح  ي، باکتر یکروبیضدم

ل ینگـر اسـتر   یط کـشت بـا محلـول ر       یاعت، مح  س 24پس از   
ـ ه گردی تهیکروبیون میشستشو داده شد و سوسپانس   سـپس  . دی

 محلـول  يل حـاو ی اسـتر يهـا ون در لوله ی از سوسپانس  يمقدار
ــر ریر ــتگاه   ینگ ــتفاده از دس ــا اس ــدورت آن ب ــد و ک ــه ش خت

ـ گ نانومتر اندازه  530اسپکتروفتومتر در طول موج      ـ  گرديری . دی
 مـک فارلنـد   5/0دن به استاندارد ی تا رسیوبکریون م یسوسپانس

)Colony Forming Unit/mL108 ×5/1 (نگر یبا محلول ر
 .]15[ شد يسازقیرق

  1وژن آگاریفیسک دی روش د-2-6-1
نتون یط مولر هی محي حاويهاتین روش ابتدا سطح پلیدر ا

                مورد مطالعه يهايک از باکتریآگار توسط هر 
  يها غلظت  به  شده  آغشته يهاسکی د  سپس .شد  پوشانده

  
                                                        
1. Disk diffusion agar 

 50 و 25، 5/12، 25/6 (ی و اتانولی آبيها مختلف عصاره
 گرم در  یلیم
ت یپس از تثب. ها قرار داده شدنديدر سطح باکتر) تریل یلیم
 ي ساعت در دما24ها به مدت تیط، پلی محيها بر روسکید

پس از اتمام زمان .  شدنديگذارگرادگرمخانهی درجه سانت37
  .]16[د ی گرديریگها اندازه قطر هالهيگذارگرمخانه

  2ین حداقل غلظت مهارکنندگیی تع-2-6-2
 مـک  CFU/ml 108 ×5/1) 5/0ک کشت تـازه معـادل      یابتدا  

، 25/6،  125/3 ،56/1 (ی متـوال  يهـا رقت. دیه گرد یته) فارلند
ک از یاز هر ) تریل یلیگرم در م یلی م200 و 100، 50، 25، 5/12

نتون بـراث  یط مولر ه  ی با استفاده از مح    ی و الک  ی آب يهاعصاره
ه شده به ی تهيهاک از رقتیتر از هر یکرولی م125. دیه گردیته
استاندارد  (یکروبیون م ی سوسپانس ي حاو يا خانه 96 يهاتیپل
 ساعت در 24ها به مدت تیپل. انتقال داده شد)  مک فارلند5/0

پـس از   .  شـدند  يگـذار وس گرمخانـه  ی درجـه سلـس    37 يدما
ـ تترازولفنـل يتر از معرف تـر    یکرولی م 25،  يگذارگرمخانه  3ومی

ها اضافه  ک از چاهک  یبه هر   ) تریلیلیگرم بر م  یلی م 5غلظت  (
 یر رنگـ  ییم ساعت تغ  یکه در آن پس از ن      ین غلظت یاول. دیگرد

 گـزارش  یمشاهده نشد، به عنوان حـداقل غلظـت مهارکننـدگ    
  .]17[د یگرد

 4ین حداقل غلظت کشندگیی تع-2-6-3
 بـدون   يها رقت ی حداقل غلظت کشندگ   يریگبه منظور اندازه  

اقل غلظـت    روش حـد   يهـا ک از چاهـک   یر رنگ در هر     ییتغ
نتـون  یط کشت مـولر ه ی به صورت جداگانه بر مح  یمهارکنندگ

 در يگـذار  سـاعت گرمخانـه  24پـس از    . آگار کشت داده شد   
 يچگونه بـاکتر  ی که در آن ه    یگراد،غلظتی درجه سانت  37 يدما

ـ  گزارش گردیمشاهده نشد به عنوان حداقل غلظت کشندگ    د ی
]18[.  
  يز آماری آنال-2-7

) SPSS(ن پژوهش با کمک نرم افزار ی اجیل نتا یه و تحل  یتجز
Statistical package for social science ــسخه  18ن

ک طرفه و آزمون دانکـن      یانس  یز وار یاز آنال . رفتیصورت پذ 
 یص معن یجهت تشخ ) p<0.05( درصد   95نان  یدر سطح اطم  

الزم به ذکر است . ها استفاده شد  نیانگین م یدار بودن اختالف ب   
  . ا در سه تکرار انجام شدندهشیکه تمام آزما

 
                                                        
2. Minimum inhibitory concentration 
3. Triphenyltetrazolium chloride  
4. Minimum bactericidal concentration  
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  ج و بحثی نتا-3
ـ اهـان دارو یست فعال از گیبات زیزان بازده استخراج ترک یم  یی

ن یدر ا . ]19[باشد  ی مختلف استخراج م   يندهایر فرا یتحت تأث 
اه یست فعال از گیبات زیساندن ترکیند استخراج خیمطالعه، فرا

ـ  يهـا د عـصاره  یـ ب سبب تول  یپولک به ترت    بـا   ی و اتـانول   ی آب
ـ  درصد شد که ب8/8±27/0 درصد و 9/6± 33/0راندمان   انگر ی

ر بالقوه و مؤثرتر استخراج بـا حـالل اتـانول در اسـتخراج              یتأث
ن حالت یا. باشدیاه پولک م  یست فعال از گ   یبات مؤثر و ز   یترک

ست ی و زیبات فنولی ترکيزیت آبگری از ماه یممکن است ناش  
ب نفوذ  ی ضر يماالً دارا  که احت  ]20[ باشد   ییاهان دارو یفعال گ 

. باشـند ی مانند اتانول نسبت به آب می آليها در حالل  يشتریب
سه با استخراج با آب در      یبازده باالتر استخراج با اتانول در مقا      
 . ]21[مطالعات مختلف گزارش شده است 

ن فنـول   ی به طور گسترده جهت تخم     وکالچویس -نیفولمعرف  
ـ م. ]22[شودیفاده م  است یاهی گ يهاکل موجود در عصاره    زان ی

ـ گ به نوع حالل مورد اسـتفاده در عـصاره  یفنول استخراج   يری
زان فنول کـل حاصـل از عـصارة         یم.]24 و 23[باشد  یوابسته م 

ـ اه پولـک بـه ترت  ی گی و عصارة آب  یاتانول  و 35/55 ±28/0ب ی
ک گرم عصارة خشک ید در یک اسیگرم گال یلی م 4/49 62/0±
ـ  در مقایة اتـانول  فنول عـصار  يسطح باال . بود سه بـا عـصارة   ی

 یرقطبیک محلول غی فنوليدهایل استخراج اسیتواند به دلیمیآب
در ) مانند اتـانول و متـانول      (ی آل يها توسط حالل  یمهقطبیو ن 
ج حاصل از ینتا .]25[ مانند آب باشدی قطبيهاسه با حاللیمقا

 مختلـف در تطـابق     يهاج حاصل از پژوهش   ین مطالعه با نتا   یا
 فنول موجـود در    ير باال ی، مقاد )2014(دو و همکاران  . اشدبیم

 Limnophila(کـا  یال آروماتیمونفیاه لی گی اتانوليهاعصاره

Aromatica(ل یاه را به دلین گی ای آبيهاسه با عصارهیدر مقا
 فعـال   يها با گروه  یبات فنول یا ترک ی یرفنولیبات غ یوجود ترک 

ـ . ]26[ان کردنـد    ی ب ی آب يهاکمتر در عصاره   رز و  یـ ن پ یهمچن
ـ ر نوع حالل بـر م ید بر تأثی، با تأک )2007(همکاران   زان فنـول  ی
زان فنول به دست آمده از عصارة برگ        ین م یشتری، ب یاستخراج

 اتـانول و متـانول گـزارش        يهـا  را با استفاده از حالل     يرزمار
ـ  گ يهـا هـا و اسـانس     عصاره یبات فنول یترک. ]27[کردند  یاهی

 باشند  ی م يا بالقوه یکروبی و ضدم  یدانیاکسیت آنت ی فعال يدارا
 يهـا یبات به عنوان افزدون   ین ترک یل امروزه از ا   ین دل یو به هم  

ـ یون و رشـد م    یداسیمن جهت کنترل واکنش اکـس     یا  در  یکروب
  .]29 و 28[شود ی مختلف استفاده مییمحصوالت غذا

اه پولک بـر    ی گ ی و اتانول  ی آب يها عصاره یدانیاکسیت آنت یفعال

کروگـرم بـر   ی م 22/298±5/0ب برابـر بـا      ی به ترت  IC50اساس  
به طـور   . تر بود یلیلیکروگرم بر م  ی م 68/285±65/0تر و   یلیلیم

 کمتـر باشـد،     IC50 بـر اسـاس      یزان بازدارنـدگ  ی هرچه م  یکل
باشـد  ی مـ  يتـر ي قو یدانیاکسی اثر آنت  يب مورد نظر دارا   یترک

ـ  گ یب، عـصارة اتـانول    ین ترت یبه ا . ]30[ ار اه پولـک بـا مقـد      ی
IC50 ـ کمتـر، فعال ـ ی  داشـته و نقــش  ي بـاالتر یدانیاکــسیت آنت

همانطور . کندیفا می آزاد ايهاکالی راديسازی در خنثيمؤثرتر
ـ ز به آن اشـاره گرد  یزان فنول کل ن   یکه در بخش م    ـ د، فعالی ت ی

 یبات فنولی از ترکی عمدتاً ناشیاهی گيها عصارهیدانیاکسیآنت
ـ  گ یة اتـانول  ن، عـصار  یباشد؛ بنـابرا  یها م نآ اه پولـک مقـدار     ی

ـ  آن نیدانیاکـس یت آنتی داشته و فعال  يشتری ب یبات فنول یترک ز ی
ج ی نتـا ي بـاالتر بـود کـه در راسـتا    یمطابق انتظار از عصارة آب    

 کـه   يادر مطالعـه  . ]19[باشـد ی، م )2011(نز و همکاران    یمارت
ــصرالله  ــط ن ــاران یتوس ــورد فعال) 2019( و همک ــدر م ت ی

ـ  يهاانس و عصاره   اس یدانیاکسیآنت ـ  و اتی آب اه یـ ل اسـتات گ ی
ـ پولک صـورت گرفـت، فعال      ـ  ی بـر اسـاس     (یدانیاکـس یت آنت

 يری و جلوگ  DPPHکال  ی راد یت مهارکنندگ ی فعال يهاآزمون
ـ عـصارة ات  ) کاروتن-ون بتا یداسیاز اکس  ل اسـتات نـسبت بـه       ی

 بـه   يهـا  آزاد، گونـه   يهـا کالیراد. ]31[ باالتر بود  یعصارة آب 
باشند که با هر نـوع مولکـول موجـود در     ی م يشدت واکنشگر 

ــامانه ــاس ــولوژی بيه ــ ی ــنش م ــود واک ــاور خ ــدیک مج . دهن
ـ  آزاد سبب تخر   يهاکالیراد هـا، شکـسته شـدن      نیب پـروتئ  ی

ـ   یون ترک یداسی و آغاز پراکس   DNA يهارشته  یبات مختلف م
ـ بـات ح یتواناشاره کرد کهـاکثر ترک  یشوند و م   هـا،   سـلول یاتی

مطابق . ]25[باشند  ی آزاد م  يهاکالیب توسط راد  یمستعد تخر 
ـ يهاج پژوهش حاضر، عصاره ینتا ـ  گی و اتـانول ی آب اه پولـک  ی
ـ  بـا فعال   یبـات فنـول   ی از ترک  ی غن یتوانند به عنوان منبع   یم ت ی

 ییون مواد غذا  یداسی قابل توجه جهت کنترل اکس     یدانیاکسیآنت
ـ  چـرب غ   يدهای اس يحاو ـ    ری ـ  یاشـباع و همچن  يسـاز ین خنث
  . آزاد به کار گرفته شوند يهاکالیراد

ـ   سمیکروارگانیمقاومت م  ـ وتیبیها به آنت ن ی از مهمتـر   یکـ یک  ی
ـ  و دارو ییع غـذا  ی اسـت کـه صـنا      یمشکالت  بـا آن مواجـه   یی

ـ یکروب طبیبـات ضـدم  ین، ترک یبنابرا. باشندیم  بـا حـداقل   یع
 ینیگزی جـا  ي موجـود بـرا    يهان انتخاب ی از بهتر  یاثرات جانب 

اثر . ]32[باشند  ی م ییایمی ش يهاکیوتیبیمواد نگهدارنده و آنت   
ـ ی اتانول يها عصاره یکروبیضدم ـ  گی و آب اه پولـک بـه روش   ی

عـصارة  . ، آورده شده اسـت    1وژن آگار در جدول     یفیسک د ید
ـ یگـرم در م   یلی م 25/6 پولک در غلظت     یآب ت یتـر خاصـ   یلیل
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اگرچـه  .  مورد مطالعه نشان نداد    يهاي باکتر ي رو یکروبیضدم
ـ  گیة اتــانولغلظـت مــشابه عـصار    بــر یکروبیر ضـدم یاه تــأثی

 نداشـت، امـا بـرخالف       یا کل یاشرش و   نوزایسودوموناس ائروژ 
لوکوکوس یاسـتاف  بـر    ی قابل توجه  یکروبی اثر ضدم  یعصارة آب 
 5/12ن، غلظت یا بر عالوه.  نشان دادنوکوایا ایستریل و اورئوس

ابـر   در بری فاقد اثر بازدارندگ   یتر عصارة آب  یلیلیگرم در م  یلیم
در .  بودیا کلیاشرش و نوزایسودوموناس ائروژ يهايرشد باکتر

، ی و اتانولی آبيهاتر عصارهیلیلیگرم در میلی م50غلظت برابر 
ـ ل يب براین قطر هالۀ عدم رشد به ترت   ین و کمتر  یباالتر ا یستری

قطر هالۀ عدم رشـد بـه       . دی مشاهده گرد  یا کل یاشرش و   نوکوایا
 ی آب يهاش غلظت عصاره  ی با افزا  )p<0.05 (ي دار یطور معن 
 اثـر  یافت و در غلظت مشابه، عصارة اتانول      یش  ی افزا یو اتانول 

قت، یدر حق.  نشان دادی نسبت به عصارة آبي باالتریبازدارندگ
ـ  يهاها و اسانس   در عصاره  یکروبیبات مؤثر ضدم  یترک  ی روغن

ـ  ماه ي دارا ییاهان دارو یگ ـ  یـ ت آبگر ی باشـند و اسـتخراج    یز م
ـ یبات غ یت استخراج ترک  ی قابل يز دارا ی ن یاتانول مـه  ی و ن  یرقطب
 یکروبیبات ضدم یرود که ترک  ین انتظار م  یبنابرا. باشدی م یقطب

اه پولک وجود داشته باشند که در ی گ ی در عصارة اتانول   يشتریب
ـ ،عل)2015( و همکـاران     ی مـشاهدات سورشـجان    يراستا زاده ی
ـ  یی و طباطبا  یبهبهان ـ  )2015 (يزدی ـ ا. باشـد ی، م ـ  ی ن ین محقق

ـ اه مـرزة بخت ی گیگزارش کردند که عصارة اتانول  لهـر  ی و بياری
 نسبت به عصارة    ي باالتر یکروبی اثر ضدم  يدارا) یکندل کوه (
 .]34 و 33[باشدی میآب
  

Table 1 In vitro antibacterial effect of Stachys schtschegleevii ethanolic and aqueous extracts based 
on disk diffusion agar method 

Aqueous extract (mg/mL) Microorganism type 6.25 12.5 25 50 
Escherichia coli -a -a 8.10 ± 0.53b 10.80 ± 0.67c 

Pseudomonas aeruginosa -a -a 8.60 ± 0.71b 10.90 ± 0.68c 
Listeria innocua -a 8.30 ± 0.32b 11.10 ± 0.26c 14.10 ± 0.39d 

Staphylococcus aureus -a 8.00 ± 0.48b 10.70 ± 0.28c 13.30 ± 0.50d 
 Ethanolic extract (mg/mL) 
 6.25 12.5 25 50 

Escherichia coli -a 7.00 ± 0.21b 9.10 ± 0.50c 11.40 ± 0.82d 
Pseudomonas aeruginosa -a 7.10 ± 0.59b 9.40 ± 0.54c 12.00 ± 0.77d 

Listeria innocua 7.10 ± 0.24a 10.00 ± 0.32b 13.30 ± 0.20c 16.00 ± 0.41d 
Staphylococcus aureus 6.60 ± 0.71a 9.90 ± 0.78b 12.90 ± 0.67c 15.10 ± 0.88d 

Means within the same row with different small letters differ significantly (p<0.05). 
 
 ی و حـداقل غلظـت کـشندگ   یج حداقل غلظت مهارکنندگ  ینتا

حـداقل  . ، گزارش شـده اسـت     2اه پولک در جدول     یعصارة گ 
اه پولـک  ی گی و اتانولی آبيها رشد عصاره یغلظت مهارکنندگ 

ـ ی م 50 برابـر بـا      نـوزا یسـودوموناس ائروژ  در برابر    گـرم در   یل
گرم در  یلی م 5/12 برابر با    وکوس اورئوس لوکیاستافتر و   یلیلیم
ـ   ی اتـانول  يهان، عصاره یبراعالوه. تر بود یلیلیم  حـداقل   ی و آب

 100 (نوزایسودوموناس ائروژ  در برابر    ي برابر یغلظت کشندگ 
ــیم ــرم در میل ــیگ ــریلیل ــوسیاســتافو ) ت  50 (لوکوکوس اورئ
 در یولنحال، عصارة اتانیبا ا . نشان دادند ) تریلیلیگرم در م  یلیم

ـ     یمقا  ی و کـشندگ  ی، در غلظـت مهارکننـدگ     یسه با عـصارة آب
 يهاي باکتری از رشد و عدم ظهور کلن يری سبب جلوگ  يکمتر
  . دی گردنوکوایا ایستریل و یا کلیاشرش

ـ فیسک د ی د یکروبی ضدم يهاج آزمون یمطابق نتا  وژن آگـار و    ی
 يهـا  عصارهی، به طور کلیکشندگ/یحداقل غلظت مهارکنندگ 

ــ ــیآب ــدم ي دارایانول و ات ــر ض ــاالتریکروبی اث ــر ي ب  در براب

ـ ل گـرم مثبـت    يهـا يباکتر لوکوکوس یاسـتاف  و نوکـوا یا ایستری
ســودوموناس  ی گــرم منفــيهــاي نــسبت بــه بــاکتراورئــوس

ن حالت به تفاوت در غـشا  ی بود، که ایا کلیاشرش و  نوزایائروژ
 يهايباکتر. شودیها نسبت داده م   ين باکتر ی ا یوارة سلول یو د 

ـ د ب ی موکوپپت يرم مثبت دارا  گ ـ  در ديشتری  خـود  یوارة سـلول ی
 گرم يهايد در باکتری از موکوپپتیۀنازکیکه الیباشند، درحالیم

 آنهـا متـشکل از    یشود و اغلب ساختار سلول    ی مشاهده م  یمنف
شتر یباشد که سبب مقاومت ب    ید م یساکاریپوپلین و ل  یپوپروتئیل

 .]33[گرددیز میآبگر یکروبیبات ضدمی نسبت به ترکيباکتر
 

 ی عصارة متانولییایر ضدباکترین مطالعه، تأثیج ای نتا يدر راستا 
 ي مولـد عفونـت ادرار    يهـا ياه پولک بر بـاکتر    ی برگ گ  یو آب 

 هیال پنومون یکلبس،  انتروباکتر ائروژنز ،  لوکوکوس اورئوس یاستاف(
 پــور یات و شــاهانیــتوســط ب) سیلیرابیــپروتئــوس مو 
ــ)2015( ــ گردی،بررس ــاکتر. دی ــايب ــس يه ــال پنومونیکلب ، هی

ــوسیاســتاف ــز و لوکوکوس اورئ ــاکتر ائروژن ــه انتروب ــسبت ب  ن
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ت ی پولک حساسی و آب  ی متانول يها مختلف عصاره  يهاغلظت
ــاکتر ــد و بـ ــشان دادنـ ــاينـ ــوس م يهـ ــپروتئـ  و سیلیرابیـ

ن یتـر ن و حساس یترب مقاوم ی به ترت  لوکوکوس اورئوس یاستاف
 يادر مطالعه . ]35[ه پولک بودند  ایها نسبت به عصارة گ    يباکتر

   اثر ياه پولک دارای گید که عصارة متانولیگر، مشخص گردید
  

ـ     يتري قو ییایضدباکتر  ي در برابـر بـاکتر  ی نـسبت عـصارة آب
باشـد و   ی م وژنزیاسترپتوکوکوس پ  و   لوکوکوس اورئوس یاستاف

ـ   ی متـانول  يهاعصاره ـ  فعال ی و آب  نـسبت بـه   یکروبیت ضـدم  ی
ـ  گرم م  يهايباکتر ـ یاشرشـ  و نوزایسودوموناسـائروژ  ینف  یا کل

  .]36[نشان ندادند 
 

Table 2:In vitro antibacterial effect of Stachys schtschegleevii ethanolic and aqueous extracts based 
on minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration methods 

 
 Minimum inhibitory concentration 

(mg/mL)  Minimum bactericidal concentration 
(mg/mL) 

 Aqueous 
extract 

Ethanolic 
extract  Aqueous extract Ethanolic extract 

Escherichia coli 50 25  200 100 
Pseudomonas 

aeruginosa 50 50  100 100 

Listeria innocua 12.5 6.25  50 25 
Staphylococcus aureus 12.5 12.5  50 50 

 

  يریجه گی نت-4
ـ در مطالعـۀ حاضـر، عـصارة گ    تفاده از روش اه پولـک بـا اسـ   ی

بـه  ) یعـصارة اتـانول   (و اتانول   ) یعصارة آب (ساندن در آب    یخ
 و یدانیاکسیت آنتی کل، فعال یبات فنول یزان ترک یدست آمد و م   

 یعصارة اتانول. دی گردی بررسيدی توليها عصارهییایضدباکتر
ـ     یبـات فنـول   یاه پولک مقـدار ترک    یگ ت یـ ن فعال ی کـل و همچن

ــاالتریدانیاکــسیآنتــ ــ نــسبت ي ب ــشان دادیبــه عــصارة آب .  ن
ا یاشرشـ ،  لوکوکوس اورئـوس  یاسـتاف  يهـا ين، باکتر یبراعالوه

 نسبت به عصارة نوکوایا ایستریل و نوزایسودوموناس ائروژ، یکل
ـ  از ا ي نشان دادند و غلظت کمتر     يشتریت ب ی حساس یاتانول ن ی

 مـورد   يهـا سمیـ کروارگانی از رشـد م    يریعصاره جهت جلوگ  
ـ   ی اتانول يهاتوان از عصاره  ین، م یرابناب. از بود یمطالعه ن   ی و آب

ـ    یگ ـ  ی از ترکیاه پولک به عنوان منـابع غن دان و یاکـس یبـات آنت
ـ  تغذ يهایژگیش و یکروب جهت افزا  یضدم  ي و نگهـدار   ياهی

  .  بهره بردییمواد غذا
  

  ر و تشکری تقد-5
 و ی دانند از معاونت پژوهـش  یسندگان مقاله بر خود الزم م     ینو

 خوزسـتان  یعـ ی و منـابع طب يلـوم کـشاورز   دانشگاه ع  يفناور
  .ندی نمایمانه تشکر و قدردانیصم
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The plant Stachys schtschegleevii is used in the Iranian traditional medicine for the treatment of 
bacterial infections, rheumatism fever, and inflammatory diseases. In this study, the maceration 
extraction method with ethanol and water was used to obtain S. schtschegleevii extract, and extraction 
yield, total phenol content, and antioxidant and antimicrobial activity of the obtained extracts were 
evaluated. The extraction yield of S. schtschegleevii ethanolic extract was higher than that of aqueous 
extract (8.8±0.27 vs. 6.9±0.33%), and its total phenol content was also higher compared to the 
aqueous one (55.35±0.28 vs. 49.4±0.62 mg gallic acid/g dried extract). Antioxidant activity based on 
IC50 showed that the ethanolic extract, due to its higher total phenol content, has the ability to 
deactive and neutralize free radicals more efficiently in comparison to the aqueous extract. 
Antimicrobial results (disk diffusion agar, minimum inhibitory concentration and minimum 
bactericidal concentration) indicated that bacteria Staphylococcus aureus, Listeria innocua, 
Escherichia coliand Pseudomonas aeruginosa were more sensitive to the ethanolic extract, and at the 
same concentration of ethanolic and aqueous extracts, gram-positive bacteria (Staphylococcus aureus 
and Listeria innocua) had higher sensitivity than the gram-negative ones (Escherichia coli and 
Pseudomonas aeruginosa). Thus, S. schtschegleevii extract rich in phenolic compounds with 
appreciable antimicrobial and antioxidant activity could be used as an ingredient to increase 
nutritional value and shelf-life of food products.  
 
Keywords: Stachys schtschegleevii, Extract, Antimicrobial activity, Natural preservative. 
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