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 چکيده

ت دارویی اکسیدانی به عنوان ترکیباهای گیاهان با داشتن ترکیبات ضدمیکروبی، ضدسرطانی و آنتیعصارهها و اسانس 
-سالم ی خام و فرآوری شده یا تولید محصوالت غذایییغذامواد جدید چه در زمینه بهداشت و درمان و چه محافظت از 

ی چای اتانول اکسیدانی و ضدمیکروبی عصارهآنتی تر، از اهمیت خاصی برخوردارند. این مطالعه با هدف بررسی اثرات
سالمونال انتریکا، زا )های بیماریها علیه باکتریباکتریایی آنخصوصیات ضد. ترش و علف چای صورت گرفت

آنتی( با استفاده از روش انتشار در چاهک و  فعالیت باسیلوس سرئوس، اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس
تایج بر اساس ن اکسیدانی معادل ترولوکس تعیین گردید.بر اساس ظرفیت آنتی ABTSها نیز به روش اکسیدانی عصاره

ای ت به عصاره علف چمورد ارزیابی نسب ترین باکتریحساسدر هر دو مورد  استافیلوکوکوس اورئوسبه دست آمده 
 نداشتند داریبا هم اختالف معنیدر برابر این میکروارگانیسم باکتریایی دو گیاه از نظر خواص ضد و چای ترش بود و

(05/0 ≥P(.  دده شاکسیدانی گیاه چای ترش و علف چای مشاهداری بین فعالیت آنتیمعنیبر اساس این نتایج اختالف 
(05/0<P.) 50اکسیدانی نشان داد که میزان ارزیابی خاصیت آنتیIC چای گیاه علفLm/mg 31/56±0/1  ای گیاه چو

ان . نتایج حاصل نشباشداکسیدانی باالتر عصاره چای ترش میآنتی خاصیتاست که گویای  mg/mL 20/0±78/0 ترش
ارند اکسیدانی و ضدمیکروبی مناسبی برخورددهد که عصاره اتانولی گیاهان علف چای و چای ترش از خاصیت آنتیمی

 هایارندههای مختلف غذایی و دارویی و حتی به عنوان جایگزین نگهدها در تولید فرآوردهتوان از آنو بنابراین می
 شیمیایی بهره جست.

 

 ضدمیکروب ،اکسیدانآنتی، یتانولعصاره ا، علف چای ،چای ترشکليدي:  واژگان
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 مقدمه
ای در مورد های گستردههای اخیر پژوهشدر سال

صورت گرفته است؛ گیاهان دارویی گیاهان دارویی 
حاوی مواد شیمیایی مفید برای مصارف دارویی، 

 کننده و معطر هستندهای غذایی و مواد خوشبوچاشنی

ترین (. یکی از مهم2004ل و همکاران اگاب)موال
ها است. عصاره محصوالت گیاهان دارویی، عصاره آن

و های فرار، شامل ترپنوئیدها که حاوی انواع مولکول
های باشد، از اندامترکیبات آروماتیک و آلیفاتیک می

ها، میوه، ریشه، گل و چوب مختلف گیاهی از جمله برگ
ریچلینگ  ؛2011 همکاران آنتونی و) آیدگیاه به دست می

های (. عصاره2009 هوی و همکاران ؛2010 و همکاران
از ترکیبات فرار تولید شده توسط ای مجموعهگیاهی 

های که توسط روش گیاهی هستندهای زنده ارگانیسم
آیند. این گیری و تقطیر بدست میعصارهشامل فیزیکی 

ترکیبات به طور کلی نقش مهمی در سیستم دفاعی 
در جهت مقابله با و همچنین ها گیاهان در مقابل بیماری

 (.1391شهنیا و همکاران )کنند ها ایفا میمیکروارگانیسم
 20فعال مختلف از ده شیمیایی در حدود پنجاه هزار ما

گیاهان آلی جداسازی و مورد شناسایی درصد  30تا 
اند که این فهرست پیوسته در حال گسترش قرار گرفته

بوده و هر روزه کشفیات جدیدی در این زمینه صورت 
همکاران  و فلورز ؛1992 فلورز و همکاران) گیردمی

 (. 1991 اکسمن و همکاران ؛1999
گیاهان دارویی  طبیعی بدست آمده از عصارهترکیبات 

-باکتریایی، ضدای دارای عوامل ضدطور گستردهبه

 سرطانی هستندانگلی و ضدقارچی، ضدویروسی، ضد

فعالیت (. 2012زرگری  ؛2010 تاج کریمی و همکاران)
در واقع به گروهی از ها عصارهضدمیکروبی 

نسبت داده آنها ترپنوئیدهای کوچک و ترکیبات فنلی 
بنابراین امروزه استفاده از این ترکیبات به . شده است

-علت خاصیت بازدارندگی و کشندگی میکروارگانیسم

اند. استفاده از زا مورد توجه قرار گرفتههای بیماری
های گیاهی در نگهداری مواد غذایی مشکلی از عصاره

-و می کندنمی ایجاد کنندهمصرف برای لحاظ سالمتی

های شیمیایی با جایگزین مناسبی برای نگهدارندهتواند 

 برومند و) اثرات مضر بر سالمت انسان محسوب شود

 (. 1391همکاران 
با  یبه عنوان منابع طبیع امروزه گیاهان دارویی

 یمورد توجه محققین برا یاکسیدانیآنت یتخاص
-و بیولوژیک قرار گرفته یغذایهای وردهآفراستفاده در 

که از اکسیداسیون لیپیدها  یمحصوالت به عالوه ندا
موجود در  یدیگر اجزا یتوانند رویم، شوندحاصل می

که  یبه طور ،داشته باشند ینیز تاثیر منف ییماده غذا
با  یدر محصوالت غذای حسیعالوه بر اثرات نا مطلوب 

بدن  یچرب ضرور یاسیدها ها واز بین بردن ویتامین
توانند منجر به اثرات نامطلوب یم یترکیبات سم ادو ایج

 یقلب، مشکالت دیابت ی،التهاب یهایاز قبیل بیمار

در انسان شوند. از  و غیره سرطانی، و مغز عروقی
ها به منظور کند کردن اکسیدانرو استفاده از آنتیاین

سرعت اکسیداسیون در مواد غذایی ضروری به نظر 
زایی اخیرا با پی بردن به سمیت و سرطان .رسدمی

توجه محققین به ، های سنتتیکاکسیدانبسیاری از آنتی
های برگرفته از منابع طبیعی اکسیدانشناسایی آنتی

عصاره  .(1390 همکاران کامکار و) معطوف شده است
-آنتی تامین برای مناسبی به عنوان منبع چای سیاه

شناخته شد و مشخص شد در طبیعی  هایاکسیدان
)عموزاده و  یابدخاصیت افزایش میاین میخک ترکیب با 
 .(1394و مداح  امیری ؛ رفتنی1395همکاران 

  Hypericum perforatum با نام علمی یچا علف

 Hypericaceae کاسهیپریه رهیت از ایپا و یعلف یاهیگ

 در رانیا در .شودیم افتی خودرو صورت به که است
 غرب نقاط و مازندران چالوس، البرز،ی کوهها دامنه

و همکاران  مصحفی) دیرویمی ادیز حددر  رانیا
های اخیر استفاده از این گیاه افزایش در سال (.1385

دارویی  قرار  مورد مصرفپیدا کرده است و بیشتر 
اقتصادی است  دارویی گیاهان معدود  و یکی از گیردمی

علف  .غیر سمی شناخته شده است که به عنوان گیاهی
 رویدای میجمله مناطق مدیترانهچای در نواحی گرم از 

گسترده در اروپا، آسیا )از جمله ایران(،  صورتبه  و
روید. آفریقای شمالی و ایاالت متحده آمریکا می

اثبات شده از  کیولوژیب یهاتیبا فعال یمختلف باتیترک
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، 1نیسیپریاند مانند هاشده گونه گزارش نیا
مختلف مانند  یدهایفالونوئ، 2نیسیپریسودوها
 ،یاثرات مختلف ضدافسردگ، 4نیپریها، 3نیکوئرست

از آنها  یضدالتهاب تیو فعال دانیاکسیآنت ،یکروبیضدم
جهت درمان  ریاخ یهاسال در. گزارش شده است

رواج  متوسط تا فیخف یهایافسردگ یبرا نیگزیجا
(.  2009؛ برونی و ساچتی  1960 ماروزال) تاس افتهی

 اگزما، زخم پوستی و سوختگی در درمان این گیاه
 ،ضدسرماخوردگی و گیردمورد استفاده قرار می

به عنوان گیاهی  واست و اشتهاآور  دردگلو
 ضدسرطانی و ارتقا دهنده ایمنی بدن شناخته شده است

 (2010)بنجی رنو 

ای کاشت به طور گسترده در مناطق حاره 5چای ترش
نوشیدنی و  عنوانشود و رنگ قرمز گلبرگ آن به می

-رنگ غذایی کاربرد دارد. برای پیشگیری و درمان سنگ

 های کلیوی و مثانه در طب سنتی، هم چنین به عنوان

-فشارخون استفاده می ضدباکتریایی، ضد قارچ، کاهنده

 (.2004 و همکاران دهیوریوکس کالیکس) شود
با توجه به مطالب فوق، هدف از انجام این پژوهش 

اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره آنتیبررسی اثر 
سالمونال  هیچای ترش و علف چای بر عل یاتانول

و  یاکلیاشرش، سرئوس لوسیباس ،کایانتر
 باشد.می اورئوس لوکوکوسیاستاف

 

 هامواد و روش

                                                                                                    گيريجمع آوري گياهان و عصاره
اندام های هوایی گیاهان علف چای و چای ترش به طور 

شناسی روی جنس شدند و تائید گیاهخریداری جداگانه 
 Hypericum گیاه علف چای  ها انجام گرفت.و گونه آن

perforatum L.    1542باAupf Voucher No:  و
با   Hibiscus gossypifolius Millچای ترش 

Voucher No: PMP/A415  .تهیه شناسایی شد

                                                           
1 Hypericin 
2 Pseudohypericin 
3 Quercetin 
4 Hyperin 
5 Hibiscus Sabdariffa 

 نیبد .انجام شد خیساندن به روش اتانولی عصاره
 اهیگ د.یگردآسیاب مورد نظر خشک و کامال  اهیمنظور گ

 یو اتانول تا حد در پرکوالتور قرار داده شد ر شدهپود
. خیساندن شد ختهیر ،را بپوشاند اهیکه کامال سطح گ

روز به طول انجامید. سپس عصاره تام  3گیاه به مدت 
-حل شده داخل اتانول با باز کردن شیر دکانتور جمع

بار تکرار شده و در انتها عصاره  3آوری شد. این عمل 
حاصل توسط دستگاه روتاری از حالل جدا و تغلیظ 

شده در داخل ظروف مخصوص  گردید. عصاره تغلیظ
  ریخته شد و خشک گردید.

اکسيداني به روش مهار راديکال تعيين فعاليت آنتي

 ABTSآزاد 

سولفونیک  -6اتیل بنزوتیازولین  -3آزینوبیس  2'و  2
 در حضور پتاسیم پرسولفات به شکل( ABTSاسید )

و  734آید. این ساختار در طول موج رادیکالی در می
دهد و در حضور جذب نشان میاز خود نانومتر  650
یابد. ها این میزان جذب به تدریج کاهش میاکسیدانآنتی

اکسیدانی آنتی فعالیتاز این ویژگی به منظور تعیین 
در این مطالعه  .(2004 همکاران رنی و) گردداستفاده می

های متفاوتی به این ترتیب ابتدا از عصاره گیاهان غلظت
و  39/0، 78/0، 56/1، 125/3، 25/6، 5/12، 25 هایغلظت

لیتر نیز تهیه گردید. در بررسی گرم بر میلیمیلی 195/0
اکسیدانی، از روش مهار رادیکال کاتیونی خواص آنتی

ABTS  7استفاده گردید. بدین منظور محلولی به میزان 
 54/2همراه با پتاسیم پرسولفات  ABTSمیلی موالر از 

 16تا  12به مدت ید. محلول حاصله میلی موالر تهیه گرد
-تا رادیکال نگهداری شددر تاریکی و دمای اتاق ساعت 

به محلول  ایجاد گردد. سپس نمونه ABTSهای آزاد 
ABTS و جذب  اضافه شد 7/0±2/0 با جذب اولیه

 رنی و) تعیین گردید نانومتر 734 نمونه در طول موج
رابطه زیر (. درصد مهار کنندگی توسط 2004 همکاران

 محاسبه گردید:

(Ablank - Asample) / Ablank × 100 

blankA  : دقیقه 5میزان جذب شاهد بعد از، sampleA :
 نیزمنحنی استاندارد  دقیقه 5میزان جذب نمونه بعد از 

( تهیه µM 600-0های مختلفی از ترولوکس )غلظت با
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در مقابل  های استانداردکاهش جذب محلول .گردید
-نمودار استاندارد آنتیبه عنوان غلظت ترولوکس 

 .(2004 همکاران رنی و) اکسیدانی رسم گردید

  ميکروبي جمعيت استاندارد کردن
های مورد مطالعه از کلکسیون میکروبی میکروارگانیسم 

های علمی و صنعتی ایران تهیه گردید. سازمان پژوهش
سالمونال شامل  تحقیقهای مورد استفاده در این باکتری
  ،PTCC 1330 اشرشیاکلی، PTCC 1709 انتریکا

 استافیلوکوکوسو  PTCC 1015 باسیلوس سرئوس
 های میکروبی بهسویه است. PTCC 1112 اورئوس

 ساعت 24 از براث تلقیح گردید پس BHI کشت محیط
در . گردید فارلند مقایسههای مکبا لوله کدورت میزان

-های میکروبی معادل نیم مکسویهجمعیت این پژوهش 

  استاندارد گردید. (CFU/mL 810 × 5/1)   فارلند

 يباکتريايضدتعيين خاصيت 
از روش انتشار در  باکتریاییبرای ارزیابی اثرات ضد

برای انجام آزمایش  آگار به روش چاهک استفاده شد.
باکتری به سوسپانسیون میکرولیتر از هر  100ابتدا 

آگار انتقال داده شد بعد به درون  BHIمحیط کشت 
سانتی متر انتقال داده شد. سپس در  8پلیت با قطر 

متر در فاصله میلی 6هایی با قطر محیط کشت چاهک
های رقیق شده مناسب از یکدیگر ایجاد گردید و عصاره

های کشت، برای مدت ها قرار گرفت. محیــــطداخل آن
یوس نگهداری درجه سلس 37ساعت در انکوباتور  24

متر های عدم رشد بر حسب میلیشد. در انتها قطر هاله
بار تکرار گردید  3ها حداقل گیری شد. آزموناندازه

  (.1996 همکاران و بوور)

 تجزيه و تحليل آماري

کولموگراف به -ابتدا از طریق آزمون اسمیرنوف
بررسی توزیع نرمال داده ها پرداخته شد و با توجه به 

سنجش داده ها که در سطح سنجش  اینکه سطح
باشند و با توجه به نرمال بودن توزیع پارامتریک می

ها برای مقایسه بین تیمارها از جداول تجزیه و داده
تحلیل واریانس استفاده گردید و سپس برای مقایسه 

( Duncanها از آزمون مقایسه میانگین دانکن )میانگین
  t-testآزمون استفاده شد و در مقایسه دوتایی از 

استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل آماری، از نرم 

 .استفاده شد 21نسخه  SPSSافزار آماری 

 هايافته

اکسيداني عصااره چااي تارش و علاف خاصيت آنتي

 چاي

، با ABTSسنجی منحنی استاندارد در روش رنگ
(. مقادیر 1استفاده از ترولوکس ترسیم گردید )شکل

های علف چای و چای ترش با بازدارندگی عصاره
خطی حاصل از منحنی استاندارد استفاده از رگرسیون 

ترولوکس، به صورت میانگین )معادل میکروگرم بر 
 انحراف معیار( بیان شد. ±لیتر ترولوکسمیلی

 
 
 

 

 
اکسيداني منحني استاندارد فعاليت آنتي -1شکل

 ترولوکس

 

-داده های مربوط به تعیین ظرفیت آنتی 1جدول 

اکسیدانی معادل ترولوکس عصاره چای ترش و علف 
 دهد.های مختلف را نشان میچای در غلظت
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کسيداني معادل ترولوکس عصاره اظرفيت آنتي -1جدول 

چاي ترش و علف چاي بر حسب ميکرو مول در نمونه ها 

 (mg/mL) با غلظت هاي مختلف

 غلظت عصاره چاي ترش علف چايعصاره 

452/40±9/00a 472/01±8/92 a 50 

462/16±9/04a 471/50± 8/89ab 25 

453/03±8/94a 462/74±8/93 b 5/12 
 a95/8 ±70/466 444/27±9/01c 25/6 

b00/9± 55/400 406/83±9/05d 125/3 
287/31±8/92 c 343/75±9/07e 56/1 
219/29±8/99d 167/05±9/16f 79/0 
30/05±8/95e 96/62±8/97g 39/0 

0 24/30±8/89h 195/0 
0 0 10/0 

در هــر ســتون، حــروف کوچــک غیرمشــابه نشــان دهنــده اخــتالف 
 است. 05/0دار در سطح معنی

 

( 50ICدرصد مهارکنندگی ) 50معادل  مقایسه غلظت 
گرم چای ترش و علف چای برحسب میلی هایعصاره
 نشان داده شده است. 2لیتر در جدول بر میلی

 

هاي چاي ترش و علف اثر عصاره 50ICمقايسه  -2جدول 

 چاي در مهار راديکال هاي آزاد

50IC 
 

 نوع عصاره

    a20/0 ± 78/0 چای ترش 
    b31/0 ± 56/1 

 

 

 علف چای

در هــر ســتون، حــروف کوچــک غیرمشــابه نشــان دهنــده اخــتالف 
 است. 05/0دار در سطح معنی

 

 
هاي باکتريبر مقايسه تاثير عصاره چاي ترش  -2شکل 

 مورد مطالعه
دار معنــیحــروف انگلیســی متفــاوت نشــان دهنــده اخــتالف  

 (>05/0P) آماری است

 

عصاره اتانولي چاي ترش و علف  دباکتريايياثر ض

 چاي 
 ضدباکتریایی عصارهنتایج حاصل از بررسی خاصیت 
انتریکا، سالمونال )ها اتانولی چای ترش بر باکتری

باسیلوس سرئوس، اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس 
 نشان داده شده است. 2در شکل  (اورئوس

نتایج حاصل از بررسی عصاره اتانولی علف چای بر 
نشان داده شده  3شکل های مورد مطالعه در باکتری

 .است

 
-باکتريدر برابر چاي علف مقايسه تاثير عصاره  -3شکل

 هاي مورد مطالعه
دار حــروف انگلیســی متفــاوت نشــان دهنــده اخــتالف معنــی 

 ( >05/0P) آماری
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عصـاره چـای قطر هاله عـدم رشـد به مقایسه  3 جدول
هـای مـورد مطالعـه بـاکتری در برابرترش و علف چای 

ــیاکلی ســالمونال انتر) ــا، باســیلوس ســرئوس، اشرش یک
  پردازد.می استافیلوکوکوس اورئوس(و
 

 چاي ترش و علف چاي روي باکتري هاي مورد مطالعه هايعصارهاثر )ميلي متر(  هاله عدم رشدميانگين قطر  -3جدول
 نوع اسانس اشرشیاکلی استافیلوکوکوس اورئوس باسیلوس سرئوس سالمونال آنتریکا

b 50/±0 25/10 b 96/0 ± 75/7 a 58/0 ± 5/11 b 96/75±0/7 چای ترش 

 a96/±0 25/11 a 82/00±0/9 a 03/±1 88/11 a50/±0 25/9 علف چای 

 دار دارند.اختالف معنی 05/0انحراف معیار( که دارای حروف کوچک نامشابه هستند، در سطح  ±در هر ستون )میانگین

 

 بحث و نتيجه گيري
-خاصیت آنتینتایج حاصل از بررسی  تجزیه و تحلیل 

در این  عصاره الکلی علف چای و چای ترشاکسیدانی 
که عصاره الکلی گیاهان علف چای و تحقیق نشان داد 

های آزاد کنندگی رادیکالمهار قابلیتدارای  چای ترش
. این فعالیت عمدتاً به دلیل وجود قدرت باشندمی

تواند نقش مهمی در که می استاحیا  -اکسیداسیون
به داشته باشد. این فعالیت  ی آزادهاخنثی کردن رادیکال

های هیدروکسیل فنولی مربوط به گروهل طور معمو
و  اکسیدانیارزیابی آزمون آنتی(. 1392ایوبی باشد )می

گیاه علف  50ICنشان داد که میزان  3و  2ول انتایج جد
 mg/mL78/0  و گیاه چای ترش mg/mL 56/1چای 

داری بین فعالیت بود. بر اساس این نتایج اختالف معنی
 شداکسیدانی گیاه چای ترش و علف چای مشاهده آنتی

(05/0>P). های آزاد این توانایی جهت مهار رادیکال
های فنولی محلول در ممکن است مربوط به مونوترپن

 (.2012 همکاران دجابو وباشد ) الکل
عصاره  خاصیت ضدباکتریایینتایج حاصل از بررسی 

مورد های باکتری الکلی چای ترش و علف چای بر
نشان داده شده است.  4جدول  و 3و  2 مطالعه در شکل

چهار باکتری مورد بر  مطالعه اثر عصاره چای ترش
باکتری عصاره چای ترش برعلیه نشان داد که مطالعه 

از بیشترین خاصیت  اورئوس استافیلوکوکوس
در مقابل  .(P<05/0) استبازدارندگی برخوردار 

کمترین حساسیت از  اشرشیاکلیو  سرئوس باسیلوس
و اختالف باشند در برابر چای ترش برخوردار می

 .≤) 05/0) داری بین این دو باکتری مشاهده نشدمعنی

چهار باکتری مورد بر اثر عصاره علف چای مقایسه 
 هایمطالعه با آزمون دانکن نشان داد که باکتری

از  سالمونال انتریکاو  لوکوکوس اورئوساستافی
در برابر عصاره علف چای بیشترین حساسیت 

 سرئوس باسیلوس  کهرحالید .(P<05/0)ند برخوردار
کمترین علف چای از در برابر عصاره  اشرشیاکلیو 

  .برخوردار بودندحساسیت 

عصاره الکلی گیاهان علف چای و چای  ؛نتایج نشان داد
های باکتریقدرت قابل توجهی در مهار رشد ترش 

سالمونال انتریکا، باسیلوس ، استافیلوکوکوس اورئوس
بنابراین، از خود نشان دادند. اشرشیاکلی  و سرئوس

عصاره الکلی گیاهان علف که  گیری کردتوان نتیجهمی
د به طور موثری از رشد نتوانمیچای و چای ترش 

عصاره الکلی گیاهان علف د. نها جلوگیری نمایباکتری
به طور خود را  اییباکتریفعالیت ضد چای و چای ترش

از طریق آسیب به غشاء سیتوپالسمی  لاحتما
از غشاء  عصاره. دکننمیاعمال ها سمیمیکروارگان

و سبب ایجاد اختالل در کرده سیتوپالسمی عبور 
ساختار لیپیدی غشاء و تغییر در نفوذپذیری آن و 

همکاران  کاتالینیک وگردد )میفرایندهای غشائی 
(. نفوذپذیر کردن غشاء سبب افزایش نشت 2006

پروتون از سلول، اختالل در پتانسیل الکتریکی غشاء و 
شود و در نهایت سنتز مینیروی حرکتی پروتون 

و  باسردهد )می( را کاهش ATPآدنوزین تری فسفات )
میزان آسیب به غشاء پالسمایی ناشی (. 2008 همکاران

و اجزاء عصاره الکلی گیاهان علف چای و چای ترش از 
، مربوط به حالت آبگریزی هاآناصلی تشکیل دهنده 

(. همچنین 2009نوسترو وهمکاران ها می باشد )آن
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های ضد فعالیتوجود گروه هیدروکسیل برای 
ها ضروری است آنباکتریایی و ضد قارچی 

رسیا و همکاران اگ ؛2010همکاران سوکوویک و)
بین خاصیت  ؛نتایج حاصل نشان داد(. 2011

عصاره الکلی چای ترش و علف چای در  باکتریاییضد
داری اختالف معنی اورئوس استافیلوکوکوسبرابر 

 که خاصیت ضد. درحالی≤P)05/0) وجود ندارد

های مورد ی آنها در برابر سایر میکروارگانیسمباکتریا
 (.P<05/0) داری را نشان دادمطالعه اختالف معنی
عصاره الکلی گیاهان علف چای و اختالف میزان فعالیت 

های متفاوت احتماالً مربوط باکتریبر روی چای ترش 
ساکاریدی روی دیواره سلولی الیه لیپوپلی تفاوت به
هایی که دارای الیه خارجی باکتری. وابسته استها آن

ساکاریدها باشند، ترکیبات ضخیم تری از لیپوپلی
قادر به عصاره الکلی گیاهان علف چای و چای ترش 

-نمیهای پایین غلظتنفوذ در درون غشاء پالسمایی در 

ساکاریدی را می باشند. با این حال، این الیه ضخیم پلی
گارسیا و مختل نمود ) عصارهتوان با غلظت های باالی 

  (.2011همکاران 

عصاره  در  باکتریاییشاید بتوان بروز اثرات ضد
مورد مطالعه در این تحقیق را به ترکیبات گیاهان 

اثر ضدمیکروبی فنلی آن نسبت داد. فالونوئیدی و پلی

فالونوئیدها از طریق تشکیل کمپلکس با غشاء خارجی و 
-میپروتئین های محلول که به غشاء متصل هستند، 

چنین این ترکیبات با نفوذ در غشاء سلولی و همباشد. 
شوند. ترکیبات میمیکروبی باعث اثر ضدشکستن آن 

فنلی هم با تداخل در عمل غشاء سیتوپالسمی و تداخل 
میکروبی در ورود و خروج مواد به درون سلول اثر ضد

-کنند. علت حساسیت بیشتر باکتریخود را اعمال می

ها، ممکن است ناشی از های گرم مثبت نسبت به عصاره
ی سلولی یک الیه دیوارهها در باکتریاین باشد که این 

های گرم منفی این دیواره باکتریکه در دارند. درحالی
به طور کلی نتایج این  .از چند الیه تشکیل شده است

را  گیاهانتحقیقات عالوه بر این که اثرات ضد میکروبی 
باشد که میی این موضوع نیز کنندهکند، بیانمیتایید 
های مختلف این دو گیاه با توجه به نوع حالل و گونه

روش بررسی، اثرات مختلفی دارند. هم چنین تفاوت 
های باکتری و سویهنتایج ممکن است به دلیل تفاوت 

دهد که عصاره مینتایج نشان  .نوع محیط کشت باشد
-آنتیاتانولی گیاهان علف چای و چای ترش از توان 

مناسبی برخوردارند و  باکتریاییضداکسیدانی و 
ها در صنایع غذایی و دارویی آنبنابراین می توان از 

 بهره جست.
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Abstract  
Essential oils and extracts of medicinal plants with antimicrobial, anticancer and antioxidant 

activity are important as a new drug compounds in the field of health and protection of raw and 

processed foods or healthier food products. The aim of this study was to compare the antioxidant 

and antibacterial properties of ethanol extracts of Hypericum perforatum and Hibiscus 

gossypifolius. The antibacterial properties against pathogenic bacteria (Salmonella enterica, 

Bacillus cereus, Escherichia coli and Staphylococcus aureus) using well diffusion and antioxidant 

activity were also tested using Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) method with 

ABTS+●. The results revealed that Staphylococcus aureus was the most sensitive bacteria to 

Hypericum and Hibiscus extracts and there was no significant difference between two extracts 

(P≥0.05). The results revealed that there was a significant difference between antioxidant activity of 

Hibiscus and Hypericum (P<0.05). Evaluation of antioxidant activity showed that the IC50 of 

Hypericum and Hibiscus was 1.56±0.31 mg/mL and 0.78±0.2 mg/mL, respectively. Therefore, 

Hibiscus gossypifolius had higher antioxidant capacity than Hypericum perforatum. The results 

showed that ethanol extracts of Hypericum and hibiscus had antioxidant and antibacterial activity; 

therefore, they can be used in food and pharmaceutical industries as natural additive. 
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