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مطالعه اثرات آنتياکسيداني و ضدباکتريايي عصاره اتانولي چاي ترش و علف چاي بر عليه

سالمونال انتريکا ،باسيلوس سرئوس ،اشرشياکلي و استافيلوکوکوس اورئوس
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مهسا رشيدي ،1مريم مصلحي شاد ،2پريسا زيارتي 1،3و فاطمه قمري
تاریخ دریافت95/11/8 :
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تاریخ پذیرش96/3/28 :

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

 2استادیار گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد صفادشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران
 3مربی گروه شیمی دارویی ،دانشکده داروسازی و علوم دارویی ،دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران ،تهران

 4استادیارگروه زیست شناسی ،دانشگاه پیام نور تهران
*مسئول مکاتبهEmail: f.ghamari@pnu.ac.ir :
چکيده
اسانسها و عصاره های گیاهان با داشتن ترکیبات ضدمیکروبی ،ضدسرطانی و آنتیاکسیدانی به عنوان ترکیبات دارویی
جدید چه در زمینه بهداشت و درمان و چه محافظت از مواد غذایی خام و فرآوری شده یا تولید محصوالت غذایی سالم-
تر ،از اهمیت خاصی برخوردارند .این مطالعه با هدف بررسی اثرات آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره اتانولی چای

ترش و علف چای صورت گرفت .خصوصیات ضدباکتریایی آنها علیه باکتریهای بیماریزا (سالمونال انتریکا،
باسیلوس سرئوس ،اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس) با استفاده از روش انتشار در چاهک و فعالیت آنتی
اکسیدانی عصارهها نیز به روش  ABTSبر اساس ظرفیت آنتیاکسیدانی معادل ترولوکس تعیین گردید .بر اساس نتایج
به دست آمده استافیلوکوکوس اورئوس در هر دو مورد حساسترین باکتری مورد ارزیابی نسبت به عصاره علف چای
و چای ترش بود و دو گیاه از نظر خواص ضدباکتریایی در برابر این میکروارگانیسم با هم اختالف معنیداری نداشتند

( .(P≥ 0/05بر اساس این نتایج اختالف معنیداری بین فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه چای ترش و علف چای مشاهده شد
( .)P<0/05ارزیابی خاصیت آنتیاکسیدانی نشان داد که میزان  IC50گیاه علفچای  1/0±56/31 mg/mLو گیاه چای
ترش  0/0±78/20 mg/mLاست که گویای خاصیت آنتیاکسیدانی باالتر عصاره چای ترش میباشد .نتایج حاصل نشان
میدهد که عصاره اتانولی گیاهان علف چای و چای ترش از خاصیت آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی مناسبی برخوردارند
و بنابراین میتوان از آنها در تولید فرآورده های مختلف غذایی و دارویی و حتی به عنوان جایگزین نگهدارندههای
شیمیایی بهره جست.
واژگان کليدي :چای ترش ،علف چای ،عصاره اتانولی ،آنتیاکسیدان ،ضدمیکروب
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مقدمه

اثرات مضر بر سالمت انسان محسوب شود (برومند و

در سالهای اخیر پژوهشهای گستردهای در مورد

همکاران .)1391

گیاهان دارویی صورت گرفته است؛ گیاهان دارویی

امروزه گیاهان دارویی به عنوان منابع طبیعی با

حاوی مواد شیمیایی مفید برای مصارف دارویی،

خاصیت آنتیاکسیدانی مورد توجه محققین برای

چاشنیهای غذایی و مواد خوشبوکننده و معطر هستند

استفاده در فرآوردههای غذایی و بیولوژیک قرار گرفته-

(موالباگال و همکاران  .)2004یکی از مهمترین

اند به عالوه محصوالتی که از اکسیداسیون لیپیدها

محصوالت گیاهان دارویی ،عصاره آنها است .عصاره

حاصل میشوند ،میتوانند روی دیگر اجزای موجود در

که حاوی انواع مولکولهای فرار ،شامل ترپنوئیدها و

ماده غذایی نیز تاثیر منفی داشته باشند ،به طوری که

ترکیبات آروماتیک و آلیفاتیک میباشد ،از اندامهای

عالوه بر اثرات نا مطلوب حسی در محصوالت غذایی با

مختلف گیاهی از جمله برگها ،میوه ،ریشه ،گل و چوب

از بین بردن ویتامینها و اسیدهای چرب ضروری بدن

گیاه به دست میآید (آنتونی و همکاران 2011؛ ریچلینگ

و ایجاد ترکیبات سمی میتوانند منجر به اثرات نامطلوب

و همکاران 2010؛ هوی و همکاران  .)2009عصارههای

از قبیل بیماریهای التهابی ،دیابت ،مشکالت قلبی

گیاهی مجموعهای از ترکیبات فرار تولید شده توسط

عروقی و مغزی ،سرطان و غیره در انسان شوند .از

ارگانیسمهای زنده گیاهی هستند که توسط روشهای

اینرو استفاده از آنتیاکسیدانها به منظور کند کردن

فیزیکی شامل عصارهگیری و تقطیر بدست میآیند .این

سرعت اکسیداسیون در مواد غذایی ضروری به نظر

ترکیبات به طور کلی نقش مهمی در سیستم دفاعی

میرسد .اخیرا با پی بردن به سمیت و سرطانزایی

گیاهان در مقابل بیماریها و همچنین در جهت مقابله با

بسیاری از آنتیاکسیدانهای سنتتیک ،توجه محققین به

میکروارگانیسمها ایفا میکنند (شهنیا و همکاران .)1391

شناسایی آنتیاکسیدانهای برگرفته از منابع طبیعی

در حدود پنجاه هزار ماده شیمیایی فعال مختلف از 20

معطوف شده است (کامکار و همکاران  .)1390عصاره

تا  30درصد گیاهان آلی جداسازی و مورد شناسایی

چای سیاه به عنوان منبع مناسبی برای تامین آنتی-

قرار گرفتهاند که این فهرست پیوسته در حال گسترش

اکسیدانهای طبیعی شناخته شد و مشخص شد در

بوده و هر روزه کشفیات جدیدی در این زمینه صورت

ترکیب با میخک این خاصیت افزایش مییابد (عموزاده و

میگیرد (فلورز و همکاران 1992؛ فلورز و همکاران

همکاران 1395؛ رفتنی امیری و مداح .)1394

1999؛ اکسمن و همکاران .)1991

علف چای با نام علمی Hypericum perforatum

ترکیبات طبیعی بدست آمده از عصاره گیاهان دارویی

گیاهی علفی و پایا از تیره هیپریکاسه Hypericaceae

بهطور گستردهای دارای عوامل ضدباکتریایی ،ضد-

است که به صورت خودرو یافت میشود .در ایران در

ویروسی ،ضدقارچی ،ضدانگلی و ضدسرطانی هستند

دامنه کوههای البرز ،چالوس ،مازندران و نقاط غرب

(تاج کریمی و همکاران 2010؛ زرگری  .)2012فعالیت

ایران در حد زیادی میروید (مصحفی و همکاران

ضدمیکروبی عصارهها در واقع به گروهی از

 .)1385در سالهای اخیر استفاده از این گیاه افزایش

ترپنوئیدهای کوچک و ترکیبات فنلی آنها نسبت داده

پیدا کرده است و بیشتر مورد مصرف دارویی قرار

شده است .بنابراین امروزه استفاده از این ترکیبات به

میگیرد و یکی از معدود گیاهان دارویی اقتصادی است

علت خاصیت بازدارندگی و کشندگی میکروارگانیسم-

که به عنوان گیاهی غیر سمی شناخته شده است .علف

های بیماریزا مورد توجه قرار گرفتهاند .استفاده از

چای در نواحی گرم از جمله مناطق مدیترانهای میروید

عصارههای گیاهی در نگهداری مواد غذایی مشکلی از

و به صورت گسترده در اروپا ،آسیا (از جمله ایران)،

لحاظ سالمتی برای مصرفکننده ایجاد نمیکند و می-

آفریقای شمالی و ایاالت متحده آمریکا میروید.

تواند جایگزین مناسبی برای نگهدارندههای شیمیایی با

ترکیبات مختلفی با فعالیتهای بیولوژیک اثبات شده از
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هایپریسین1،

عصاره اتانولی به روش خیساندن انجام شد .بدین

مانند

منظور گیاه مورد نظر خشک و کامال آسیاب گردید .گیاه

کوئرستین 3،هایپرین 4،اثرات مختلف ضدافسردگی،

پودر شده در پرکوالتور قرار داده شد و اتانول تا حدی

ضدمیکروبی ،آنتیاکسیدان و فعالیت ضدالتهابی از آنها

که کامال سطح گیاه را بپوشاند ،ریخته شد .خیساندن

گزارش شده است .در سالهای اخیر جهت درمان

گیاه به مدت  3روز به طول انجامید .سپس عصاره تام

جایگزین برای افسردگیهای خفیف تا متوسط رواج

حل شده داخل اتانول با باز کردن شیر دکانتور جمع-

یافته است (ماروزال  1960؛ برونی و ساچتی .)2009

آوری شد .این عمل  3بار تکرار شده و در انتها عصاره

این گیاه در درمان اگزما ،زخم پوستی و سوختگی

حاصل توسط دستگاه روتاری از حالل جدا و تغلیظ

مورد استفاده قرار میگیرد و ضدسرماخوردگی،

گردید .عصاره تغلیظ شده در داخل ظروف مخصوص

گلودرد و اشتهاآور است و به عنوان گیاهی

ریخته شد و خشک گردید.

ضدسرطانی و ارتقا دهنده ایمنی بدن شناخته شده است

تعيين فعاليت آنتياکسيداني به روش مهار راديکال

(بنجی رنو )2010

آزاد ABTS

این

گونه

گزارش

سودوهایپریسین2،

شدهاند

فالونوئیدهای

مانند

مختلف

چای ترش 5به طور گسترده در مناطق حارهای کاشت
میشود و رنگ قرمز گلبرگ آن به عنوان نوشیدنی و
رنگ غذایی کاربرد دارد .برای پیشگیری و درمان سنگ-
های کلیوی و مثانه در طب سنتی ،هم چنین به عنوان
ضدباکتریایی ،ضد قارچ ،کاهنده فشارخون استفاده می-
شود (دهیوریوکس کالیکس و همکاران .)2004
با توجه به مطالب فوق ،هدف از انجام این پژوهش
بررسی اثر آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره

اتانولی چای ترش و علف چای بر علیه سالمونال
انتریکا ،باسیلوس سرئوس ،اشرشیاکلی و
استافیلوکوکوس اورئوس میباشد.

 2و ' 2آزینوبیس  -3اتیل بنزوتیازولین  -6سولفونیک
اسید ( )ABTSدر حضور پتاسیم پرسولفات به شکل
رادیکالی در میآید .این ساختار در طول موج  734و
 650نانومتر از خود جذب نشان میدهد و در حضور
آنتیاکسیدانها این میزان جذب به تدریج کاهش مییابد.
از این ویژگی به منظور تعیین فعالیت آنتیاکسیدانی
استفاده میگردد (رنی و همکاران  .)2004در این مطالعه
ابتدا از عصاره گیاهان غلظتهای متفاوتی به این ترتیب
غلظتهای  0/39 ،0/78 ،1/56 ،3/125 ،6/25 ،12/5 ،25و
 0/195میلیگرم بر میلیلیتر نیز تهیه گردید .در بررسی
خواص آنتیاکسیدانی ،از روش مهار رادیکال کاتیونی
 ABTSاستفاده گردید .بدین منظور محلولی به میزان 7

مواد و روشها

میلی موالر از  ABTSهمراه با پتاسیم پرسولفات 2/54

جمع آوري گياهان و عصارهگيري

میلی موالر تهیه گردید .محلول حاصله به مدت  12تا 16

اندام های هوایی گیاهان علف چای و چای ترش به طور
جداگانه خریداری شدند و تائید گیاهشناسی روی جنس
و گونه آنها انجام گرفت .گیاه علف چای Hypericum

ساعت در تاریکی و دمای اتاق نگهداری شد تا رادیکال-
های آزاد  ABTSایجاد گردد .سپس نمونه به محلول
 ABTSبا جذب اولیه  0/7±0/2اضافه شد و جذب

 perforatum L.با  Voucher No: 1542Aupfو

نمونه در طول موج  734نانومتر تعیین گردید (رنی و

با

همکاران  .)2004درصد مهار کنندگی توسط رابطه زیر

چای ترش Hibiscus gossypifolius Mill

 Voucher No: PMP/A415شناسایی شد .تهیه

محاسبه گردید:
(Ablank - Asample) / Ablank × 100

1

Hypericin
Pseudohypericin
3 Quercetin
4 Hyperin
5 Hibiscus Sabdariffa
2

 : Ablankمیزان جذب شاهد بعد از  5دقیقه:Asample ،
میزان جذب نمونه بعد از  5دقیقه منحنی استاندارد نیز
با غلظتهای مختلفی از ترولوکس ( )600-0 µMتهیه

40

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  28شماره  /3سال 1397

رشيدي ،مصلحي شاد و ...

گردید .کاهش جذب محلولهای استاندارد در مقابل

استفاده گردید .جهت تجزیه و تحلیل آماری ،از نرم

غلظت ترولوکس به عنوان نمودار استاندارد آنتی-

افزار آماری  SPSSنسخه  21استفاده شد.

اکسیدانی رسم گردید (رنی و همکاران .)2004

يافتهها

استاندارد کردن جمعيت ميکروبي

خاصيت آنتياکسيداني عصااره چااي تارش و علاف

میکروارگانیسمهای مورد مطالعه از کلکسیون میکروبی
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تهیه گردید.

باکتریهای مورد استفاده در این تحقیق شامل سالمونال
انتریکا  ،PTCC 1709اشرشیاکلی ،PTCC 1330
باسیلوس سرئوس  PTCC 1015و استافیلوکوکوس
اورئوس  PTCC 1112است .سویههای میکروبی به
محیط کشت  BHIبراث تلقیح گردید پس از  24ساعت
میزان کدورت با لولههای مکفارلند مقایسه گردید .در

چاي
منحنی استاندارد در روش رنگسنجی  ،ABTSبا
استفاده از ترولوکس ترسیم گردید (شکل .)1مقادیر
بازدارندگی عصارههای علف چای و چای ترش با
استفاده از رگرسیون خطی حاصل از منحنی استاندارد
ترولوکس ،به صورت میانگین (معادل میکروگرم بر
میلیلیتر ترولوکس ±انحراف معیار) بیان شد.

این پژوهش جمعیت سویههای میکروبی معادل نیم مک-
فارلند ( )1/5 × 108 CFU/mLاستاندارد گردید.
تعيين خاصيت ضدباکتريايي
برای ارزیابی اثرات ضدباکتریایی از روش انتشار در
آگار به روش چاهک استفاده شد .برای انجام آزمایش
ابتدا  100میکرولیتر از هر سوسپانسیون باکتری به
محیط کشت  BHIآگار انتقال داده شد بعد به درون
پلیت با قطر  8سانتی متر انتقال داده شد .سپس در
محیط کشت چاهکهایی با قطر  6میلیمتر در فاصله
مناسب از یکدیگر ایجاد گردید و عصارههای رقیق شده

شکل -1منحني استاندارد فعاليت آنتياکسيداني

داخل آنها قرار گرفت .محیــــطهای کشت ،برای مدت

ترولوکس

 24ساعت در انکوباتور  37درجه سلسیوس نگهداری
شد .در انتها قطر هالههای عدم رشد بر حسب میلیمتر
اندازهگیری شد .آزمونها حداقل  3بار تکرار گردید
(بوور و همکاران .)1996
تجزيه و تحليل آماري
ابتدا از طریق آزمون اسمیرنوف-کولموگراف به
بررسی توزیع نرمال داده ها پرداخته شد و با توجه به
اینکه سطح سنجش داده ها که در سطح سنجش
پارامتریک میباشند و با توجه به نرمال بودن توزیع
دادهها برای مقایسه بین تیمارها از جداول تجزیه و
تحلیل واریانس استفاده گردید و سپس برای مقایسه
میانگینها از آزمون مقایسه میانگین دانکن ()Duncan
استفاده شد و در مقایسه دوتایی از آزمون t-test

جدول  1داده های مربوط به تعیین ظرفیت آنتی-
اکسیدانی معادل ترولوکس عصاره چای ترش و علف
چای در غلظتهای مختلف را نشان میدهد.
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جدول  -1ظرفيت آنتياکسيداني معادل ترولوکس عصاره
چاي ترش و علف چاي بر حسب ميکرو مول در نمونه ها
با غلظت هاي مختلف ()mg/mL
غلظت

عصاره علف چاي

عصاره چاي ترش

452/40±9/00a

a

472/01±8/92

50

462/16±9/04a

471/50± 8/89ab

25

453/03±8/94a

462/74±8/93 b

12/5

466/70± 8/95a

444/27±9/01c

6/25

400/55 ±9/00b

406/83±9/05d

3/125

287/31±8/92 c

343/75±9/07e

1/56

219/29±8/99d

167/05±9/16f

0/79

30/05±8/95e

96/62±8/97g

0/39

0

24/30±8/89h

0/195

0

0

0/10

شکل  -2مقايسه تاثير عصاره چاي ترش بر باکتريهاي
مورد مطالعه
حــروف انگلیســی متفــاوت نشــان دهنــده اخــتالف معنــیدار
آماری است ()P<0/05

اثر ضدباکتريايي عصاره اتانولي چاي ترش و علف

در هــر ســتون ،حــروف کوچــک غیرمشــابه نشــان دهنــده اخــتالف

چاي

معنیدار در سطح  0/05است.

نتایج حاصل از بررسی خاصیت ضدباکتریایی عصاره

مقایسه غلظت معادل  50درصد مهارکنندگی ()IC50
عصارههای چای ترش و علف چای برحسب میلیگرم
بر میلیلیتر در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  -2مقايسه  IC50اثر عصارههاي چاي ترش و علف
چاي در مهار راديکال هاي آزاد
نوع عصاره
چای ترش
علف چای

اتانولی چای ترش بر باکتریها (سالمونال انتریکا،
باسیلوس سرئوس ،اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس
اورئوس) در شکل  2نشان داده شده است.
نتایج حاصل از بررسی عصاره اتانولی علف چای بر
باکتریهای مورد مطالعه در شکل  3نشان داده شده
است.

IC50
0/78 ± 0/20a
1/56 ± 0/31b

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

شکل -3مقايسه تاثير عصاره علف چاي در برابر باکتري-
هاي مورد مطالعه
حــروف انگلیســی متفــاوت نشــان دهنــده اخــتالف معنــیدار
آماری ()P<0/05
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جدول  3به مقایسه قطر هاله عـدم رشـد عصـاره چـای

مطالعه نشان داد که عصاره چای ترش برعلیه باکتری

ترش و علف چای در برابر بـاکتریهـای مـورد مطالعـه

استافیلوکوکوس اورئوس

(ســالمونال انتریکــا ،باســیلوس ســرئوس ،اشرشــیاکلی
واستافیلوکوکوس اورئوس) میپردازد.

باسیلوس سرئوس و اشرشیاکلی از کمترین حساسیت

از

بیشترین

خاصیت

بازدارندگی برخوردار است ( .)P>0/05در مقابل
در برابر چای ترش برخوردار میباشند و اختالف

جدول -3ميانگين قطر هاله عدم رشد (ميلي متر) اثر

معنیداری بین این دو باکتری مشاهده نشد (.(≥ 0/05

عصارههاي چاي ترش و علف چاي روي باکتري هاي

مقایسه اثر عصاره علف چای بر چهار باکتری مورد

مورد مطالعه

مطالعه با آزمون دانکن نشان داد که باکتریهای

نوع
اسانس
چای
ترش

اشرشیاکلی

استافیلوکوکوس
اورئوس

7/0±75/96 b

11/5 ± 0/58 a

7/75 ± 0/96 b

0±/50 b

9/0±00/82

10/25a

a

11/88 1±/03 a
علف چای

باسیلوس
سرئوس

سالمونال
آنتریکا
0±/96

11/25

9/25 0±/50a

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

بحث و نتيجه گيري
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بررسی خاصیت آنتی-
اکسیدانی عصاره الکلی علف چای و چای ترش در این
تحقیق نشان داد که عصاره الکلی گیاهان علف چای و
چای ترش دارای قابلیت مهارکنندگی رادیکالهای آزاد
میباشند .این فعالیت عمدتاً به دلیل وجود قدرت
اکسیداسیون -احیا است که میتواند نقش مهمی در
خنثی کردن رادیکالهای آزاد داشته باشد .این فعالیت به
طور معمول مربوط به گروههای هیدروکسیل فنولی
میباشد (ایوبی  .)1392ارزیابی آزمون آنتیاکسیدانی و
نتایج جداول  2و  3نشان داد که میزان  IC50گیاه علف
چای  1/56 mg/mLو گیاه چای ترش 0/78 mg/mL
بود .بر اساس این نتایج اختالف معنیداری بین فعالیت
آنتیاکسیدانی گیاه چای ترش و علف چای مشاهده شد
( .)P>0/05این توانایی جهت مهار رادیکالهای آزاد
ممکن است مربوط به مونوترپنهای فنولی محلول در
الکل باشد (دجابو و همکاران .)2012
نتایج حاصل از بررسی خاصیت ضدباکتریایی عصاره
الکلی چای ترش و علف چای بر باکتریهای مورد
مطالعه در شکل  2و  3و جدول  4نشان داده شده است.
مطالعه اثر عصاره چای ترش بر چهار باکتری مورد

استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونال انتریکا از
بیشترین حساسیت در برابر عصاره علف چای

برخوردارند ( .)P>0/05درحالیکه باسیلوس سرئوس
و اشرشیاکلی در برابر عصاره علف چای از کمترین
حساسیت برخوردار بودند.
نتایج نشان داد؛ عصاره الکلی گیاهان علف چای و چای
ترش قدرت قابل توجهی در مهار رشد باکتریهای

استافیلوکوکوس اورئوس ،سالمونال انتریکا ،باسیلوس
سرئوس و اشرشیاکلی از خود نشان دادند .بنابراین،
میتوان نتیجهگیری کرد که عصاره الکلی گیاهان علف
چای و چای ترش میتوانند به طور موثری از رشد
باکتریها جلوگیری نمایند .عصاره الکلی گیاهان علف
چای و چای ترش فعالیت ضدباکتریایی خود را به طور
احتمال از طریق آسیب به غشاء سیتوپالسمی
میکروارگانیسمها اعمال میکنند .عصاره از غشاء
سیتوپالسمی عبور کرده و سبب ایجاد اختالل در
ساختار لیپیدی غشاء و تغییر در نفوذپذیری آن و
فرایندهای غشائی میگردد (کاتالینیک و همکاران
 .)2006نفوذپذیر کردن غشاء سبب افزایش نشت
پروتون از سلول ،اختالل در پتانسیل الکتریکی غشاء و
نیروی حرکتی پروتون میشود و در نهایت سنتز
آدنوزین تری فسفات ( )ATPرا کاهش میدهد (باسر و
همکاران  .)2008میزان آسیب به غشاء پالسمایی ناشی
از عصاره الکلی گیاهان علف چای و چای ترش و اجزاء
اصلی تشکیل دهنده آنها ،مربوط به حالت آبگریزی
آنها می باشد (نوسترو وهمکاران  .)2009همچنین
وجود گروه هیدروکسیل برای فعالیتهای ضد
باکتریایی و ضد قارچی آنها ضروری است
(سوکوویک و همکاران2010؛ گارسیا و همکاران
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 .)2011نتایج حاصل نشان داد؛ بین خاصیت

پروتئین های محلول که به غشاء متصل هستند ،می-

ضدباکتریایی عصاره الکلی چای ترش و علف چای در

باشد .همچنین این ترکیبات با نفوذ در غشاء سلولی و

برابر استافیلوکوکوس اورئوس اختالف معنیداری

شکستن آن باعث اثر ضدمیکروبی میشوند .ترکیبات

وجود ندارد ( .(P≥0/05درحالیکه خاصیت ضد

فنلی هم با تداخل در عمل غشاء سیتوپالسمی و تداخل

باکتریای آنها در برابر سایر میکروارگانیسمهای مورد

در ورود و خروج مواد به درون سلول اثر ضدمیکروبی

مطالعه اختالف معنیداری را نشان داد (.)P>0/05

خود را اعمال میکنند .علت حساسیت بیشتر باکتری-

اختالف میزان فعالیت عصاره الکلی گیاهان علف چای و

های گرم مثبت نسبت به عصارهها ،ممکن است ناشی از

چای ترش بر روی باکتریهای متفاوت احتماالً مربوط

این باشد که این باکتریها در دیوارهی سلولی یک الیه

به تفاوت الیه لیپوپلیساکاریدی روی دیواره سلولی

دارند .درحالیکه در باکتریهای گرم منفی این دیواره

آنها وابسته است .باکتریهایی که دارای الیه خارجی

از چند الیه تشکیل شده است .به طور کلی نتایج این

ضخیم تری از لیپوپلیساکاریدها باشند ،ترکیبات

تحقیقات عالوه بر این که اثرات ضد میکروبی گیاهان را

عصاره الکلی گیاهان علف چای و چای ترش قادر به

تایید میکند ،بیانکنندهی این موضوع نیز میباشد که

نفوذ در درون غشاء پالسمایی در غلظتهای پایین نمی-

گونه های مختلف این دو گیاه با توجه به نوع حالل و

باشند .با این حال ،این الیه ضخیم پلیساکاریدی را می

روش بررسی ،اثرات مختلفی دارند .هم چنین تفاوت

توان با غلظت های باالی عصاره مختل نمود (گارسیا و

نتایج ممکن است به دلیل تفاوت سویههای باکتری و

همکاران .)2011

نوع محیط کشت باشد .نتایج نشان میدهد که عصاره
عصاره

اتانولی گیاهان علف چای و چای ترش از توان آنتی-

گیاهان مورد مطالعه در این تحقیق را به ترکیبات

اکسیدانی و ضدباکتریایی مناسبی برخوردارند و

فالونوئیدی و پلیفنلی آن نسبت داد .اثر ضدمیکروبی

بنابراین می توان از آنها در صنایع غذایی و دارویی

فالونوئیدها از طریق تشکیل کمپلکس با غشاء خارجی و

بهره جست.

شاید بتوان بروز اثرات ضدباکتریایی در
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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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