
 
 

٨٦٣  

 مقاله پژوهشي 

  اکسيداني عصاره ميکروبي و آنتياي خواص ضدبررسي مقايسه
  ).Mentha aquatica Lاتانولي و اسانس گياه نعناع آبي (

  
 ٣حسين تاجيک، *٢زاده، تورج مهدي١ زهرا عليزاده آملي

 
  03/10/1399تاریخ پذیرش  17/05/1399تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

کاربرد آن در فرآوري مواد غذايي، داروسازي و طب سنتي  ازنظرهاي گياهي، ها و عصارهاکسيداني و ضد ميکروبي اسانسآنتي اثراتبررسي  :هدف و زمينهپيش
ايران دارد. هدف از مطالعه حاضر،  اي در مناطق شمالهاي مهم خانواده نعناع بوده و توزيع گستردهگونهاز  يكييا نعناع آبي،  جياو هگياباشد. داراي اهميت مي

  و ضد باكتريايي عصاره و اسانس گياه نعناع آبي بود. يدانمياکسيآنتاي خصوصيات ارزيابي مقايسه
 DPPHآزاد  هايروش فعاليت راديکال اکسيداني بانيز ظرفيت آنتي: براي تعيين محتواي تام فنولي اسانس و عصاره از روش فولين سيوکالتو و کار مواد و روش

 غلظت حداقل) و MICمهاركنندگي ( غلظت حداقلفعاليت ضد ميکروبي در قالب  تيدرنهامقايسه شد.  BHTاکسيدان سنتزي آنتيگيري و با اندازه ABTSو 

  قرار گرفت. موردسنجش ميكرودايلوشن) و به روش MBCكشندگي (
. )p<0.05(با همديگر داشتند  يداريمعنگرم اسيدگاليک بر گرم بود که اختالف ميلي ٣/٢٣و  ١٠/٢٣١محتواي فنلي تام براي عصاره و اسانس به ترتيب : هايافته

اسانس در مقابل  مهاركنندگي غلظت حداقل). p<0.05)، عصاره اثر مهارکنندگي بيشتري داشت (ABTSو  DPPHهاي آزاد (در تست درصد بازدارندگي راديکال
 كشندگي غلظت حداقلو  mg/ mL-1 ۵/۲و  ۵/۲، ۱۲/۵، ۱۲/۵به ترتيب  سالمونال تيفي موريومو  اشريشيا کالي، استافيلوکوکوس اورئوس، ليستريا مونوسايتوژنز

  )..0.05p<گرم مثبت و منفي مشاهده نشد ( يهايباکتربين  يداريمعنبودند که اختالف  mg/ mL-1 ۱۲/۵و  ۱۲/۵، ۱۰، ۱۰به ترتيب 
، اثرات ضد ميکروبي چنداني نشان نداد. در مقايسه يدانياکسيآنتباال بودن قدرت  باوجودمطالعه حاکي از آن بود که عصاره اتانولي  : اينگيريبحث و نتيجه

با ترکيب اسانس و عصاره اوجي جهت رسيدن به يک ترکيب با  توانيمبود. بر اساس نتايج اين تحقيق  مؤثر موردمطالعه يهايباکتراسانس روغني آن بر روي 
  دست يافت. يدانياکسيآنتقدرت ضد ميکروبي و 

 اکسيداني، فعاليت ضد ميکروبي، اسانس، عصاره، گياه اوجيفعاليت آنتي ها:کليدواژه

  
 ١٣٩٩ بهمن، ٨٦٣-٨٧٣ ص، يازدهم شماره، و يکم يسدوره ، يپزشکمطالعات علوم مجله 

  
  ۰۹۱۴۱۴۰۳۲۷۸اروميه، تلفن:  دانشگاه دامپزشکي، دانشکده نازلو، پرديس اروميه،: آدرس مکاتبه

Email: t.mehdizadeh@urmia.ac.ir 

  
  مقدمه

 ماندگاري ماده غذايي، افزايش زمان آلودگي از براي جلوگيري

ــرف از غذا پس کيفيت حفظ و ــد  هاينگهدارنده توليد، مصـ ضـ
 بسيار غذايي از محصوالت بسياري و ضد اکسيداسيون در ميکروبي

ــت رايج ــراتي به توجه ). با۱( اس ــرطان همچون مض در اثر  ييزاس
ــرف نگهدارنده ــنتتيک  هايمص ــيميايي س  افزايش همچنين و ش

ــتفاده ازبه  امروزه تمايل مردم، آگاهي  هاي طبيعينگهدارنده اسـ

يافته است  افزايش هاي گياهياسانس و هاعصاره ژهيوبهغذايي  مواد

                                                             
 هيدانشگاه اروم ي، دانشکده دامپزشکييمواد غذا يفيکارشناس ارشد رشته بهداشت و کنترل ک ١ 

  اروميه(نويسنده مسئول) دانشگاه دامپزشکي دانشکده غذايي، مواد کيفي کنترل و بهداشت گروه دانشيار ٢ 
  هياروم دانشگاه يدامپزشک دانشکده ،ييغذا مواد يفيک کنترل و بهداشت گروه استاد ٣ 

ــد ميكروبي ). ترکيبات۲( ــل ض ــم با گياهان از حاص  هايمكانيس

ــئله اين کنند کهمي عمل هاکيوتيبيآنت از متفاوت  درمان در مس

 حائز باليني ازنظر ميكروبي مقاوم هايســويه از ناشــي هايعفونت

 منطقه هر اندميک گياهان خواص دارويي ). بررسي۳است ( اهميت

ــرف براي دوباره رويكرد به علت  گياهي، هايفرآورده و داروها مص

ــوي ديگر  اهميت داراي ــت. از سـ ــي سـ  ترکيبات به بدن خاصـ

راديکال فعاليت با منع هااکسيدانآنتي زيرا اکسيدان نياز دارد،آنتي
 حذف يا اکسيداسيون) هايواکنش از هاي ناشـي آزاد (آسـيب  هاي
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 و همکارانزهرا عليزاده آملی   ... و اتانولي عصاره اکسيداني¬آنتي و ميکروبي ضد خواص اي¬مقايسه بررسي
 

٨٦٤  

 ترکيبات، اين اثرات مخرب از بدن هايسلول و مصون داشتن هاآن

عروقي، سکته و همچنين با  قلبي هايبيماري به ابتال پيري، روند با
همچنين  کنند.مي مبارزه DNA سرطان در اثر آسيب به پيشرفت

 بدن بر را هاآنتوانند تأثير آزاد، مي هايصورت تشکيل راديکال در

   ).۴دهند ( کاهش
ــبزيجات برگ    دار ترکيبـات فنولي در همـه گيـاهان مانند سـ

ــار ــيـاري مـاننـد فعـاليــت      افتـه يـ انتشـ و تــأثيرات بيولوژيکي بسـ
اکســـيداني و ضـــد باکتريايي دارند، همچنين اين ترکيبات از آنتي

ان با نتيجه گياهباشند. در هاي ثانويه آروماتيک گياهي ميمتابوليت
ــيداني، گروهفعـاليت آنتي  هاي فنولي زيادي در ترکيبات خود اکسـ

ــيدهاي فنولي مهم۵دارند (  هاي پليترين گروه). فالونوئيدها و اسـ
ــكيـل مي  ــيدهاي فنولي عمده در گياهان، فنولي را تشـ دهند. اسـ

اشند. باسيدها ميشده بنزوئيك و سيناميك  مشتقات هيدروكسيل
ــي ــيناميك  هيدروكس ــيدها به فراواني در اغلب گياهان يافت س اس

ــي مي ــوند، اما ميزان هيدروكس ــيد گياهان خوراكي بنزوئيك ش اس
بات تركي عنوانبهبســيار پايين اســت. اســيدهاي فنولي  يطورکلبه

اكســـايشـــي قوي مطرح هســـتند و عملكرد ضـــد ميكربي، ضـــد
 هاآنق و اتساع عرو يضـدالتهاب زايي، ، ضـد سـرطان  يروسـ يضـدو 

ــت (  ــده اس معروف به  L.  Mentha aquaticaگياه .)۶گزارش ش
  Menthaو از جنس  Labiataeاوجي يا نعناع آبي متعلق به خانواده

ــت. جنس نعناع ــا يکي اس ــت ياز اعض ــامل  که مهم خانواده اس ش
گونه به  ينچند هاآن ياناست که در م يبريده يازدههجده گونه و 

ــاد يتروغن بـا ارزش و طعم خوب از اهم  يـل دل برخوردار  ياقتصـ
 .شوديماستفاده  ييو دارو يعطر ، قناد يهدر ته هانعناعاز  هستند.

تحت عنوان نعناع و پونه در ايران  يطورکلبههـاي اين جنس  گونـه 
. گياهان خانواده نعناع به دليل غني بودن تركيبات فنولي اندمعروف

اند. عامل اصلي بروز اثرات به خود جلب نمودهتوجه اكثر محققان را 
ضـداكسايشي، ضد ميكروبي و خواص دارويي گياهان خانواده نعناع  

ــانس  ــي از اس ــيدهاي فنولي موجود در آنناش ــت (ها و اس ). ۷هاس
همچنين اثرات درمــاني گيــاه اوجي در برطرف کردن اختالالت 

ــراتيو و اختالالت کبدي  ــتفراغ، کوليت اولس ــي، اس ات به اثب گوارش
  ).۸رسيده است (

 هاي بومي نعناع هنوز ناشناختهبا توجه به اينکه پتانسيل گونه
اکسـيداني و ضد ميکروبي اسانس و  مانده، لذا بررسـي فعاليت آنتي 

ــاره گونـه نعناع بومي ايران (اوجي) از اهميت بااليي برخوردار   عصـ
د در است. در نتيجه هدف از اين پژوهش، تعيين ميزان فنول موجو

ــه  ــيات ترکيبـات گياه و همچنين ارزيابي مقايسـ ــوصـ اي در خصـ

                                                             
1 Maceration 
2 Total Phenol 

و ضـد باكتريايي عصـاره و اسانس گياه نعناع آبي    يدانمياکسـ يآنت
  بود.

  
  مواد و روش کار

ايي و از نوع مطالعات نوع مطـالعه اين تحقيق تجربي يا مداخله 
  براي اين منظور مراحل به شکل ذيل انجام شدند:آزمايشگاهي بود. 

 از بهار فصل در نعناع آبي گياه گياه نعناع آبي: اسـانس  تهيه -

 و شـــدهيآورجمع و يريگنمونهمختلف  يهابخشآمل از  شـــهر
 پس گياه هاي هوايياندام گرفت. قرار تأييد مورد شناسگياه توسط

 روش با يرياسانس گ جهت سايه در کردنخشـک  و شـسـتشـو    از

 مدت دو الي سـه ساعت  به دسـتگاه کلونجر  توسـط  و آب با تقطير

  ). ۲گرفت ( قرار مورداستفاده
براي تهيه عصاره اتانولي  اتانولي نعناع آبي: عصاره سازيآماده -

 دماي و سايه در گياه برگ و استفاده شد. ساقه ١از روش مسريشن

 و درآمده پودر صورتبه آسياب توسط سپس گرديد. خشک محيط
 ليتر يک در پودر گرم ۲۰۰ .شد داده عبور مش ۶۰ اندازهبه الک از

 ۴۲در دماي  rpm۱۵۰دور  با شـيکر  در سـاعت  ۲۴مدت  به اتانول
 ۴۱واتمن شــماره  کاغذ بعد، از شــد و داده قرار گراديســانتدرجه 

 در حالل درصــد ۹۰ حذف حداقل براي ســپس و شــد داده عبور

 ،گراديسانتدرجه  ۵۰و دماي  rpm۱۰۰روتاري با سرعت  دستگاه
انجام شد  گراديسانتدرجه  ۴۵ آون در گرفت. تغليظ قرار خأل تحت

ــانت درجه ۴ يخچال در آزمايش زمان و نمونه تا  نگهداري گراديس

  ). ۹( گرديد
اکسـيداني،  ): گياهان با فعاليت آنتيTP٢تام ( فنل مقدار تعيين

 منظوربــه). ۵هـاي فنولي زيــادي در ترکيبـات خود دارنــد (  گروه

 استفاده ٣سـيوکالتو  فولين روش از گياه فنلي تام محتواي بررسـي 

در  گسترده طوربه كه است واكنشگري سيوكالتيو معرف فولين .شد
اين  با هيدروكسي فنول گروه رود.مي بكار فنولي تركيبات سـنجش 
 در كه كندمي را توليد يرنگيآبکمپلکس  و شده تركيب واكنشگر

تام  فنل ). براي تعيين مقدار۱۰گردد (مي مقدار تعيين نانومتر ۷۶۰
ــاره و ميلي ۵/۰و  ۱، ۲، ۴هاي غلظت تهيـه  منظوربـه و  گرم، عصـ

ــانس  ــپس در دو ميلي هرکداماس ــدند. س  ۵۰۰ ليتر اتانول حل ش

گاليک هاي مختلف اســيد اســانس يا غلظت يا عصــاره از ماکروليتر
 فولين معرف ماکروليتر ۲۵۰ و مقطر آب ليترميلي ۲۵/۲برداشته، 

 در دقيقه ۵ مدت به کردن دقيقه مخلوط يک از پس و شد اضـافه 

ــپس گرديد. نگهداري تاريکي  کربنات محلول از تريليليم ۲ سـ

ميزان  گرفت. قرار تاريکي در دقيقه ۱۲۰ و ) اضافهدرصد۵/۷( سديم
ــد. گيرياندازه نانومتر ۷۶۰ موجطول در جذب نوري  تيدرنها ش

3 Folin-Ciocalteu 
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 ۱۳۹۹بهمن ، ۱۱، شماره ۳۱دوره   پزشکيمطالعات علوم مجله 
 

٨٦٥  

به ازاي هر  گاليک اسيد گرمميلي مقدار برحسـب  فنلي تام محتواي
ــتفاده از معادله رگرســ  گرم ترکيب ــل از منحن ونيو با اس  يحاص

 ).۱۱شد ( محاسبهاستاندارد 
  :يدانياکسيآنت هايتست

 سه از استفاده با اسانس و عصاره اکسـيدان آنتي قدرت ارزيابي

  شد: انجام است، زير شرح به که روش
 ٤فنيل پيکريل هيدرازيل يدروش به دام انداختن راديکال  -۱

DPPH مولكول : DPPH ــروع  كه بوده آزاد راديكـالي توانايي شـ
از  و اتواكسـيداسيون  پراكسـيداسـيون   ليپيد ايزنجيره هايواكنش

انداختن  دام را دارد. با به هادانياکسيآنت طريق واکنش مستقيم با
ــط راديكال اين ــيدانتآنتي  توس  مولكول و احياء DPPH•ها، اكس

شدن،  احياء با جذب ). شدت۱۲شود (تشكيل مي DPPH-Hپايدار 
 nm موجطولدر  شود کهتوليد مي يزردرنگ ترکيب و کاهش يافته

ــيلگروه تعداد جـذب دارد. با افزايش  ۵۱۷  حلقه هاي هيدروكسـ

ــيدان،آنتي فنول ــتري هيدروژن اتمتعداد  اكس با  واكنش براي بيش
•DPPH منظوربه). ۱۳خواهد داشـــت ( وجود آن كردن پايدار و 

ليتر، عصـاره و اسانس هر کدام در  ميلي بر گرمميلي ۴ غلظت تهيه
 ۲۵/۰ي تا غلظت ســازســپس رقتليتر اتانول حل شــدند. دو ميلي

 ،DPPHمحلول  از ليترميلي ليتر انجام گرفت. دوگرم بر ميليميلي
 ليترميلي ۱۰۰ در گرمميلي DPPH )۴/۲ پودر  کردن حل با که

ــده   مختلف هايغلظت ميکروليتر از ۵۰به  بود، اتـانول) تهيه شـ

 ۳۰ مدت به هانمونه نگهداري از پس .گرديد و اسانس اضافه عصاره

 اسپکتروفتومتر، دسـتگاه  از اسـتفاده  تاريک، با مکان يک در دقيقه

 .شد گيرياندازه نانومتر ۵۱۷ موجطول در هاآن نوري جذب ميزان
 عنوانبــههم  BHTشــــد.  داده قرار تکرار ســــه غلظــت هر از

ــيآنت ــنتتيـک،  دانيـ اکسـ ليتر گرم بر ميلييک ميلي غلظت با سـ
  ). ۱۴گرديد ( تهيه مثبت کنترل عنوانبه

  شد:  محاسبه زير فرمول از استفاده با آزاد درصد مهار راديکال
 * 100 CA ) /SA - CAآزاد راديکال مهار ) = درصد 

 جذب ميزان SA و کنترل جذب ميزان CA فرمول اين در

  است. نمونه
 توان آزمايش ): درRP٥( احياء کنندگي قدرت روش تعيين -۲

 براي بيان (فرو)II به آهن  (فريک) IIIآهن  احياء احياء کنندگي،

ــيل ــنجش روش، اين در .رودمي به کار دهيالکترون پتانسـ  سـ

 گيرد.مي نوري صورت جذب اسـاس  بر اکسـيداني آنتي هايفعاليت

 افزايش فعـاليت  بيـانگر  واکنش مخلوط نوري جـذب  در افزايش

ــيدانيآنتي  از جذب زيرا باشــدمي گيرياندازه واحد بدون و اکس

 اين در .شودمي استفاده احياء کنندگي خاصيت شـدت  براي نوري
                                                             

4 2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl 
5 Reducing power 

کلرو  تري پتاســيم، ســيانيد فري با اکســيدانآنتي ترکيبات روش،
 يسبزرنگ کمپلکس و شـده  کلرايد ترکيب فريک اسـيد و  اسـتيک 

 است. يريگاندازهقابل نانومتر ۷۰۰ موجطول در نمايند کهمي ايجاد

احياء کنندگي  قدرت بيانگر واکنش مخلوط جذب نوري در افزايش
 عصاره از ماکروليتر ۵۰۰ هاي حاويلوله ). به۱۲باشد (مي هانمونه

ليتر گرم بر ميليميلي ۲۵/۰و  ۵/۰، ۱، ۲ هايغلظت اســـانس با يا
 ليترميلي يک ) و=۶/۶pHفسفات ( بافر سديم ليتراتانول، يک ميلي

 دقيقه ۲۰ مدت به بعد و شد اضافه )درصد۱( پتاسيم سـيانيد  فري

 ليترميلي يک انکوبه گرديد. سپس گراديسـانت  درجه ۵۰ دماي در

 به شد و اضافه فوق مخلوط به )درصد۱۰( اسـيد  کلرواسـتيک  تري

 از بعد انجام گرفت. سانتريفيوژ rpm ۴۰۰۰ با دور دقيقه ۱۰ مدت

 آن به و برداشــته را رويي مايع از ليترميلي يک کردن ســانتريفيوژ

ــد  فريــک مــاکروليتر ۵۰۰ و مقطر آب مــاکـرولـيتر   ۵۰۰ کلراي
 در دقيقه ۱۰ زمانمدت گذشت از بعد گرديد. اضـافه  )درصـد ۱/۰(

ميزان جذب  نانومتر ۷۰۰ موجطول در گراديســانت درجه ۲۵ دماي
  ). ۱۵شد ( قرائت هانمونه نوري

: روش راديکــال کــاتيون ABTS٦روش راديکــال کــاتيون  -۳
ABTS كاتيون  راديكال احيـاء  مبنـاي  برABTS جذب  كه بوده

 توليدمســتلزم   ســنجش  روش اين دارد. نانومتر ۷۳۴ در بااليي

ــيون  بـا  ABTSكروموفور  ــيداسـ ــور در ABTSاكسـ  يك حضـ

 ميزان روش اين در پرسولفات) است. پتاسيم (معموالً اكسيدكننده

 محلول سبز مايل به آبي به اكسـيدانت كه آنتي زماني رنگ كاهش
º+ABTS ــودمي اضــافه ــنجش ش  ). ابتدا۱۶دهند (مي قرار موردس

 موالر) و پتاسيم پرسولفاتميلي ABTS )۷هاي پايه شامل محلول

ــد وميلي ۴۵/۲( ــلي  موالر) تهيه ش  +•ABTSدر ادامه محلول اص
مخلوط کردن دو محلول پايه به مقدار مساوي با يکديگر،  لهيوسـ به

ــده، در ادامه اين مخلوط در دماي اتاق و محيط تاريک به  تهيه شـ
 هتهي تکميل واکنش نگهداري شد. محلول منظوربهساعت  ۱۶مدت 

 ۷۳۴ موجطول در ۷/۰) ±۲/۰( به جذب نوري رســيدن شـده براي 
ليتر از محلول تازه تهيه شده ميلي ۲به  شـد.  رقيق اتانول با نانومتر

ABTS  و  ۲۵/۰، ۵/۰، ۱، ۲هــاي ليتر از غلظــتميلي ۲/۰ميزان
اضافه شد و  BHTليتر اسـانس، عصاره و  گرم بر ميليميلي ۱۲۵/۰

ها دقيقه در تاريکي، جذب نوري نمونه ۶بعـد از نگهـداري به مدت   
 ها از رابطهگيري شد. درصد بازدارندگي نمونهنانومتر اندازه ۷۳۴در 

اکســيداني معادل اســـيد  ظرفيت آنتي صـــورتبهزير محاســبه و  
  آسکوربيک گزارش شد:

푥%	 =
Ablank − 	Asample		

Ablank	 	× 100 

6 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) 
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٨٦٦  

ــان   Ablankدر اين فرمول  ميزان جـذب نوري کنترل را نشـ
هاي مختلف بيانگر قدرت جذب نوري غلظت Asample دهد ومي

 ). ۱۷عصاره و اسانس گياه است (
 هاياســانس و عصــاره: باكتري ميكربي ضــد فعاليت ارزيابي -

 ليستريا مونوسايتوژنزشامل  مطالعه اين در بررسي مورد گرم مثبت
)۱۹۱۱۵ PTCC ،(اســتافيلوکوکوس اورئوس )۲۵۹۲۳ PTCC و (

ــامل  يهايباکتر ــالمونال تيفي موريومگرم منفي ش   ۱۴۰۲۸( س
PTCC ،(ــيا کالي ــريش  غلظت ) بودند. حداقلPTCC ۱۵۳۳( اش

) اسانس و MBCكشندگي ( غلظت ) و حداقلMICمهاركنندگي (
ــاره بـه ترتيـب با   ــتفاده عصـ ــازيروش رقيق از اسـ  براث در سـ

  شد. تعيين و براث ماکرودايلوشنميكرودايلوشن 
 ميكروپليت از منظور اين ارزيابي ضــد ميکروبي اســانس: براي

 ماکروليتر از محيط ۱۶۰اســتفاده شــد. ابتدا  اســتريل ايخانه ۹۶

ليتر اسانس براث به هر چاهک انتقال يافت. يک ميلي BHIكشـت  
ــت  محيط تريليليمبه يک  DMSOليتر ميلي ۲۵/۱با   BHIكشـ

ــپس ــانس با  هايغلظت براث در رقت اول افزوده، سـ مختلف اسـ
ــازي محلولرقيق ليتر (هر لوله حاوي يک ميلي -۸پايه تا رقت  سـ
BHI  ماکروليتر به ترتيب در  ۲۰براث) تهيه و از هر رقت به ميزان

 کشــت از هاباکتري تلقيح ميزان تهيه ها ريخته شــد. جهتچاهک

 ساعت ۱۸ مدت به و شد داده کشت محيط آگار داخل در اسـتوک 

 کشت از پس شـد.  گذاريگرمخانه گراديسـانت  درجه ۳۷ دماي در

 درجه ۳۷ دماي در و شد داده محيط براث مجددي در کشت اول،

 دوم کشت از شـد.  گذاريگرمخانه سـاعت  ۱۸ مدت به گراديسـانت 

 BHIليتر ميلي ۵حاوي  هايي کهلوله داخـل  مختلفي بـه  مقـادير 
 ۶۰۰ موجطول در نوري جذب تا منتقل گرديد بودند اسـتريل  براث

سوسپانسيون  از ليتريک ميلي انتقال با آيد. سپس به دست نانومتر
ــاکتري مـورد نظر  ــه لولــه ب ــه  آب ليترميلي ۹ حــاوي يب پپتون

ماکروليتر  ۲۰تهيه و سپس  -۳تا رقت  متوالي هايرقت ،درصد۱/۰
براث به ميزان  BHIها منتقل گرديد. محيط به چاهک -۳از رقـت  

ا ههاي کنترل اسانس و باکتريماکروليتر به هر کدام از چاهک ۱۸۰
ــد. همچنين از هر کـدام از رقت   باکتري مورد نظر و  -۳افزوده شـ

  هاي کنترل انتقال يافت.ماکروليتر به لوله ۲۰اسانس،  -۱رقت 
ــاره: ــد ميکروبي عص  ماکروليتر از محيط ۹۰۰ابتدا  ارزيابي ض

 ليترميلي ۱۰گرم در  ۴/۰براث به هر لوله انتقال يافت.  BHIكشت 

ــت  محيط ــپس غلظت BHIكش  هايبراث در رقت اول افزوده، س

(هر لوله حاوي  -۴تا رقت  پايه سازي محلولمختلف عصاره با رقيق
ماکروليتر  ۹۰۰براث) تهيه و از هر رقت به ميزان  BHIليتر ميلي ۴

تهيه شـــده از باکتري  -۳از رقت ها ريخته شـــد. به ترتيب در لوله
 BHIها منتقل گرديد. محيط مـاکروليتر بـه لولـه    ۲۰۰مورد نظر، 

هاي کنترل مـاکروليتر بـه هر کـدام از لولـه     ۱۸۰۰براث بـه ميزان  

ــاره و باکتري ــد. همچنين از هر کدام از رقت عصـ  -۳ها افزوده شـ
ــاره،  -۱بـاکتري مورد نظر و رقت   اي هماکروليتر به لوله ۲۰۰عصـ

  کنترل انتقال يافت. 
ــيون  ــپانس ــوس  ۰۵/۰رقت  ) معادلcfu/mL ۵۱۰ميكروبي ( س

ــتـاندارد  ها و چاهك پر كردن از گرديد. بعد تهيه مك فارلند اسـ
ــاعت ۲۴ مدت ها، بهميکروپليت و لوله ها،لوله  ۳۷ انكوباتور در س

 آن كدورتي در كه ايخانه اولين شدند. داده قرار گراديسانتدرجه 

ــد ديده نظر  ) درMICمهاركنندگي ( غلظت حداقل عنوانبه نشـ
بر  MICبعد از  يهااز رقت زين MBC نييتع يو برا شـــد گرفته

رشد درصد  ۹۹ که در آن يرقت نيکشت داده شد و کمتر آگار يرو
  ).  ۱۸( گزارش شد MBC عنوانبهمتوقف شده بود  يکروبيم

 مورد هايشاخص گيرياندازه از آماري: پس تجزيه و تحليل -

 آماري افزارنرم از استفاده با مشـاهدات  آماري تحليل و تجزيه نظر،

SPSS۲۰  آماري آناليز واريانس يک طرفه روش از گرفت. انجـام 

)One Way ANOVA( تعيين و هاداده تحليل و تجزيه منظوربه 

 از سپس و شـد  اسـتفاده  تيمارها بين دارآماري معني تفاوت وجود

ــاس تيمارها بنديگروه منظوربه دانکن آزمون  آماري تفاوت بر اس

  .شد ها استفادهو مقايسه ميانگين هاآن بين
  
  هايافته
  DPPHاکسيداني نتايج تست آنتي -۱

ــاره و   يهـا غلظـت  ــانس، عصـ ــد  بــا BHTمختلف اسـ درصـ
نتايج  .استآورده شـده   ۱در نمودار  DPPH کاليراد يمهارکنندگ

هاي آزاد هم بيشتر شد. مهار راديکالها نشـان داد با افزايش غلظت 
التر توجهي باها به طور قابلاکسيداني عصاره در تمام غلظتاثر آنتي

از اسـانس بود. اما عصاره و اسانس تأثير کم و عملکرد نسبتاً پايين  
  نشان دادند.  BHTرا در مقايسه با 

  )TP( نتايج ميزان فنل تام -۲
مقادير فنل عصاره و اسانس با استفاده از منحني در اين تست، 

ــيد گاليک ب  ــتاندارد اس ــت ه اس ــپس ) ٢(نمودار  آمددس ميزان س
ه روش ي باکسيدانفعاليت آنتيمقادير همبستگي ميان فنول کل و 

DPPH  و مشاهده شد عصاره با باالترين ) ١(جدول  گرديدمقايسه
ي انيداکسمعناداري داراي خاصيت آنتي ميزان ترکيبات فنلي به طور

  .بود بهتري
  نتايج ارزيابي قدرت احياکنندگي -۳

ــاره اتانولي   ــانس، عص ــه قدرت احياکنندگي، بين اس در مقايس
ــت (وجود  دارياختالف معني BHTنعنـاع آبي و   . )>۰۵/۰pداشـ

گرم براي اســـانس، عصـــاره ميلي دوقدرت احياکنندگي در غلظت 
باشـد که بيشترين  مي ٣و  ٦٢/٢ ،٤١٢/٠به ترتيب   BHTواتانولي 

ــبت به   BHT ميزان احياکنندگي مربوط به ــاره نيز نس بوده و عص
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 ۱۳۹۹بهمن ، ۱۱، شماره ۳۱دوره   پزشکيمطالعات علوم مجله 
 

٨٦٧  

داري داراي قدرت احياکنندگي باالتري بود اسانس با اختالف معني
)۰۵/۰p< ٣) (نمودار.( 

  ABTS راديکال  مهارکنندگي قدرت ارزيابي -۴
ها تقريباً در تمام غلظتدر اين تست، درصد بازدارندگي عصاره 

توجهي باالتر از اسـانس بود. اما عصـاره و اسانس تأثير   به طور قابل
ــان دادند BHTکم و عملکرد نســـبتاً پايين را در مقايســـه با   نشـ

به عالوه يک اثر وابســـته به غلظت ديده شـــد يعني با . )٢(جدول 
افزايش غلظت اســانس و عصــاره، خاصــيت حذف راديکال آزاد نيز 

  .شتر گرديدبي
  عصارهاسانس و  ميكروبي ضد فعاليت نتايج ارزيابي -٥

ــم اسانس، ٣طبق جدول   مختلف هايغلظتدر  بررسي ردوــ
و  ندگيزداربا اتثرا سيربر ردمو يهايباكتر كليه بر نستاتو

سالمونال تيفي و اشريشيا کالي  يهايباکترشـد.  با شتهدا كشندگي
معادل  MBCو  mLmg  ۵/۲-1معادل  MICبيشترين (با  ،موريوم

1-mg mL ۱۲/۵ ريا ليستو  استافيلوکوکوس اورئوس يهايباکتر) و
 MBCو  mg mL ۱۲/۵-1معادل  MIC، کمترين (با مونوسايتوژنز

) حسـاسيت به اسانس را از خود نشان دادند.  mg mL ۱۰-1معادل 
بر اســاس نتايج اين تحقيق، عصــاره اتانولي اثرات ضــد ميکروبي از 

  نداد. خود نشان

  
  يدانياکسآنتي فعاليت مقادير و کل فنل ميان همبستگي ميزان و نعناع آبي اسانس اتانولي و عصاره کل مقادير فنل مقايسه ):۱جدول (

 DPPHبه روش  يدانياکسيآنتسنجش  

  Sig)P(  Rمقدار  ميلي گرم گاليک اسيد / گرم عصاره

  ۸۱/۲۳۱a*  **۰۰۵/۰  ۹۴۲/۰±۸۰/۱۰  مقدار فنل کل عصاره اتانولي

 ۱۰/۲۳b **۰۰۲/۰ ۹۶۸/۰±۴۱/۳  مقدار فنل اسانس

  .)>۰۵/۰p( دار استاختالف معنيدهنده آناليز آماري به روش دانکن، حروف غيرمشابه در هر ستون نشان* 
  دار استمعني ١٠/۰همبستگي در سطح **

  
  BHTوعصاره الکلي، اسانس نعناع آبي  هاي مختلفاكسيداني معادل آسكوربيك اسيد غلظتدرصد بازدارندگي و ظرفيت آنتي ):٢جدول (

بين عصاره، اسانس و  p≤0.05  دار در سطحياختالف معندهنده مشابه نشانير در هرستون حروف کوچک غآناليز آماري به روش دانکن، 
BHT باشديم در غلظت يکسان.  

  د.باشيم p≤0.05در سطح  يک ترکيبمختلف  هايين غلظتدار بيدهنده اختالف معننشان يزمشابه نير بزرگ غ حروف
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٨٦٨  

  اسانس اوجيليتر ميليدر  مگرميلي) برحسب MBC) و کشندگي (MIC: حداقل غلظت مهارکنندگي ()۳( جدول

  *MIC  باکتري
    ليتر)ميليدر  مگر(ميلي

MBC**  
  ليتر)ميليدر  مگر(ميلي

  اشريشيا کالي  گرم مثبت
)١٥٣٣  PTCC(  

a۵/۲  a۱۲/۵  

  استافيلوکوکوس اورئوس 
)۲۵۹۲۳  PTCC(  

b۱۲/۵  b۱۰  

  ليستريا مونوسايتوژنز   گرم منفي
)۱۹۱۱۵  PTCC(  

b۱۲/۵  b۱۰  

  سالمونال تيفي موريوم 
)۱۴۰۲۸  PTCC(  

a۵/۲  a۱۲/۵  

  مهاركنندگي غلظت حداقل*         
  كشندگي غلظت **حداقل         

  p≤0.05  دار در سطحيدهنده اختالف معنمشابه نشانير در هرستون حروف کوچک غآناليز آماري به روش دانکن، 

  BHTاتانولي و اسانس نعناع آبي در مقايسه با  هاي مختلف عصارهغلظت DPPHاندازي راديکال ميزان به دام ):۱نمودار (
  

   .)>۰۵/۰p( دار استدهنده اختالف معنيآناليز آماري به روش دانکن، حروف غير مشابه در هر غلظت نشان
  

  منحني استاندارد اسيد گاليک ):٢نمودار (

a a
a

a
a

b b
b

b
b

c
c c c c
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)%(

)میلی گرم بر میلی لیتر( غلظت 

عصاره الکلی  BHT اسانس

y = 5.7923x + 0.1696
R² = 0.9816

٠٫٠

٠٫۵

١٫٠

١٫۵

٢٫٠

٢٫۵

٣٫٠

٣٫۵

۴٫٠
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ذب
ن ج

میزا

میلی گرم اسید گالیک بر میلی لیتر
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٨٦٩  

 

 BHT با يسهدر مقاها و اسانس نعناع آبي ميزان قدرت احياکنندگي عصاره): ٣نمودار (
 

  گيريبحث و نتيجه
ــيدانيآنتي ) قدرت۱۳۸۸( همکاران و کامکار ــاره اکسـ  عصـ

 اســيد و بتا کاروتن لينولئيک DPPHتســت  دو را با نعناع اتانولي

(غلظتي از عصاره  IC50با  نعناع يو عصاره دادند قرار مورد ارزيابي
هاي آزاد موجود در محيط واکنش از راديکال صـــدرد۵۰که در آن 

  درصـــد۶۱و  DPPHتســـت  در μg/ml ۱۲مهار شـــوند) معادل 
 منبع عنوانبه لينولئيک، کاروتن بتا تست در اکسيدانيآنتي قدرت

ــيدانيآنتي ــب معرفي اکس ــد ( مناس و  بن عبدا...). همچنين ۱۹ش
اکسيداني عصاره متانولي نعناع فعاليت آنتي ۲۰۱۶همكاران در سال

ــاره برابر با  ــي قرار دادند. ميزان توتال فنل عصـ آبي را مورد بررسـ
ــ يـک گـال  گرم¬يليم ۲۱/۴۳ بود که تا حدودي با  در گرم يـد اسـ

ــر همخواني دارد. همچنين در اين تحقيق ميزان  تحقيق حــاضـ
ميلي گرم برحسـب   ۶۷/۸و  ۷۷/۳۱فالونوئيد و تانين نيز به ترتيب 

  ). ۲۰روتين و کاتچين در هر گرم بود (
) نشــان دادند که ۲۰۲۰در يک بررسـي ديگر تاي و همکاران ( 
 عصــاره اتانولي باالتر بود ميزان توتال فنل عصــاره آبي نعناع آبي از

ــه با  ۵۱/۷( ــيد گاليک) ( ۳۵/۹در مقايسـ ــب اسـ ). اين ۲۱برحسـ
وش تواند با راختالفات در ميزان توتال فنل در تحقيقات مختلف مي

ــتخراج و ويژگي ــتگاه، اسـ هاي ذاتي گياهان از جمله واريته، خواسـ
فصـل برداشـت و قسـمت مورد اسـتفاده براي عصاره گيري ارتباط     

باشند. عالوه بر شرايط محيطي، زمان برداشت، عمليات پس  داشته
از برداشـــت و شـــرايط نگهداري نيز منجر به اختالف ميزان و نوع 

  ). ۲۲( شودهاي مختلف يک جنس ميترکيبات فنولي در گونه
احياکنندگي  ميزان قدرت IC50)، ۲۰۱۵همکاران ( ســينگ و

 به دست mg/ml۶/۰ ) را Mentha piperita( فلفلي نعناع عصاره

). ۲۳تر بود (آوردند که در مقايسه با تحقيق حاضر قدرت آن پايين
هاي متانولي، ) .بررسي عصاره۲۰۱۶در بررسـي فرهات و همکاران ( 

هوايي و ريشـه نعناع آبي نشان داد   يهابخشکلروفرمي و اسـتوني  
موثرترين عصــاره مربوط به عصــاره اســتوني  ABTSکه در آزمون 

 نشان ايگسترده ). مطالعات۲۴اسـتخراج شـده از ريشه گياه بود (  

 به وابسته نعناع خانواده اکسـيداني گياهان آنتي خاصـيت  دادند که

ــور  گياهان اين در موجود فالونوئيدهاي مانند فنلي ترکيبات حض

 آزاد هايراديکال ايهکننده آوريجمع عنوانبه ترکيبات است. اين

اند بر اساس شده شناخته پراکسـيداسيون ليپيدي  مهارکننده نيز و
القوه و فعال ب يستز يتبا قابل ياهيمنابع گ توان ازمي ها  يافته ينا

 تيتوجه داشــت که ظرف يد، با ين. عالوه بر اکردبا ارزش اســتفاده 
 و يباتترک يمياييممکن اســـت به ســـاختار شـــ يدانياکســـيآنت

ره موجود در عصا يباتترک يسـتي آنتاگون يا يياثر هم افزا ينهمچن
  نسبت داده شود.نيز 

اکسيداني نعناع، ) اثر آنتي۲۰۰۶( ابوطالبيانبر اسـاس گزارش  
بــا اثر  ppm۶۰۰پونـه و ريحــان در روغن آفتـابگردان در غلظــت   

ــت و در  ppm۲۰۰در غلظت  BHTاکســيداني آنتي قابل قياس اس
ن پونه باالتري اهيگ از خراجيعصاره استبين گياهان مورد اسـتفاده،  

اع و نعن اهانيبه دنبال آن گ را از خود نشان داد و يدانياکسيآنت اثر
اگرچه قبالً از کلروفرم ، استون و متانول  ).۲۵( ريحان قرار گرفتند

 يلاپروف يجهنت ليو شـده است . اسـتفاده  نعناع آبي اسـتخراج  يبرا
ــيمياييف يباتاز ترک يمتفاوت ــتروئ عنوانبه يتوشـ ،  دهايمثال اسـ
ــت   يفنل يو محتوا يدهاترپنوئ يو تر يدهافالونوئ ــت آمده اس بدس

)۲۴.(   
 ردمورا  عنعنا سانسا ضد باكتريايي اصخو وديمعد تمطالعا

 و محبوبيتوان بـه مطالعه  مي اردمو يناز ا كه نـد داد ارقر مطالعه
اسانس نعناع را ضد باكتريايي ) اشاره نمود که خواص ۲۰۰۸( حقي

 ارقر سيربر ردمو يلوشنوداميكربه روش ديســک ديفيوژن و براث 
 مگر يهايباكتر ايبرآن را  كنندگيرمها غلظت قلاحدو  ندداد

٠٫٠
٠٫۵
١٫٠
١٫۵
٢٫٠
٢٫۵
٣٫٠
٣٫۵

٠٫٣ ٠٫۵ ١٫٠ ٢٫٠

در 
ب 

جذ
70

0
 

متر
انو

ن

(mg/ml) غلظت

اسانس عصاره الکلی BHT
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٨٧٠  

 µl/ml ۱ليستريا مونوسايتوژنز و براي  µl/ml۴- ۲۵/۰ بين  مثبت
) در طي ۱۳۸۹). کـاظم الونـدي و همکـاران (   ۲۶گزارش نمودنـد ( 

 يهايرباکتاي اثر ممانعت کنندگي اسانس نعناع فلفلي را بر مطالعه
، ۳۰۰و سالمونال به ترتيب اشريشيا کالي ، استافيلوکوکوس اورئوس

ــت آوردنـد (   ppm ۲۵۰و  ۱۵۰ ). در مطلعـه فرهات و  ۲۷بـه دسـ
ــد ب۲۰۱۷همکاران ( ــاره) اثرات ض هاي مختلف نعناع اکتريايي عص

ــد بـه طوريکـه ميزان    ــان داده شـ بر عليـه باکتري   MICآبي نشـ
 ۳۲و  ۱۲۸به ترتيب  اســـتافيلوکوکوس اورئوسو  اشـــريشـــياکلي

ــر قدرت   تريليليمميکروگرم بر  ــه با مطالعه حاض بود که در مقايس
ــتند (بـاالتري در مهار باکتري  نوري و ). در يک مطالعه ۲۴ها داشـ

) اثر باکتريوســيدي نانو ذرات نقره ســنتز شــده با ۲۰۲۰( ارانهمک
ــي کردنــد بر بــاکتري گرم مثبــت   عصــــاره نعنــاع ابي را بررسـ

ــتــافيلوکوکوس اورئوس ــودومونــاس و بــاکتري گرم منفي  اسـ سـ
 ۲/۲و  ۱۹۸به ميزان  MICبـه کار رفت که نتايج ميزان   آئروژينوزا

شي دهنده افزايش اثربخبدست آمد که نشان تريليليمميکروگرم بر 
ــد (  به  نتايج مقايسه كلي رطو). به ۲۸در شــکل نانوذرات مي باش

 ربسيا مختلف يهاسانسا ضد باكتريايي اصخو ردمو رد همدآ ستد
ــت که  مشكل  در وتتفا ،گياهي گونه به انتوميآن  اليلاز داسـ
 تهيه منابع ،هاسانسا ضدباكتريايي اصخو سيربر مختلف يهاروش

 زفاي، گيرعصاره روش ه،شد دهبر ركا به باكتريايي يهاسويهو  هاآن
ده، عوامل خارجي ستفاا ردمو كشت محيط عنو ي،باكتر انميزو  شدر

، چـربـي، پـروتئين، آب،    pHو داخـلـي مـواد غــذايـي نـظـيـر        
  ). ۲۹زمان و دماي انکوباسيون اشاره کرد (ها، مدتاکسيدانآنتي

عصاره الکلي استخراج شده اثر ضد ميکروبي در تحقيق حاضر 
تواند ناشـي از روش بکار برده شده براي  چنداني نشـان نداد که مي 

استخراج و نيز نوع تست ضد ميکروبي مورد استفاده باشد. از طرفي 
هاي جمع آوري شــده در فصــل بهار تحقيق حاضــر بر روي نمونه 

د ايسـه بهتر باش رسـد براي تکميل و مق انجام پذيرفت که بنظر مي
که گياهان در سـاير فصول و همچنين در ساير مناطق نيز بررسي  

ــود چرا کـه اين عوامـل بر نتايج تحقيق تاثير گذار مي   ــد. شـ باشـ

 يدانياکسيآنتهاي بررسي همچنين با توجه به گسترده بودن روش
ها و نيز آناليز شيميايي ترکيبات و ضـد ميکروبي انجام سـاير روش  

هاي کروماتوگرافي توصيه اسانس و عصاره به روش تشـکيل دهنده 
هاي جديدي نيز در مورد استخراج شـود. همچنين امروزه روش مي

ــاره هاي مبتني بر حاللهاي يوتکتيک هـاي گياهي مانند روش عصـ
)، اسـتخراج با امواج اولتراسوند و... نيز ابداع شده و در  DESژرف (

ــند که بنظر مي ــد بهتحال انجام مي باش ــد در تحقيقات رس ر باش
  بعدي مورد نظر قرار گيرد.

ــاره گياه نعناع آبينتيجه توانيمدر پايان   گيري کرد که عصـ

اکســيداني نســبتاً خوب و در عين حال اســانس داراي فعاليت آنتي
ــبتــاً قوي در برابر برخي از    آن ــد ميکروبي نسـ داراي اثـر ضــ

ــاره و هاي پاتوژن اســت. با توجه به اين نتاميکروارگانيســم يج، عص
ــانس نعناع آبي مي ــد منابع آنتي عنوانبهتوانند اس ــيداني و ض  اکس

ــنـايع غذايي و دارويي مفيد واقع    ميکروبي طبيعي و بـالقوه در صـ
عصاره و  يباال اًنسبت يدانياکسـ يآنتبه قدرت  جهالبته با تو شـوند. 

اســتفاده  منظوربه اهيگ نيمناســب اســانس ا يکروبيقدرت ضــد م
 نيحصول بهتر منظوربهدو  نيا بيبهتر است که از ترک تريکاربرد

 اتيقرود تحق يانتظار مهمچنين  .بهره گرفت جـه ينت نيثرترؤو م
ــترب ــتانداردها يجادو به ا در نظر گرفتهمالحظات را  ينا يشـ  ياسـ

ــب برا ــوص در  ترکيبات اين گياه مؤثر يکاربردها يمناسـ بخصـ
  .کمک کند يندهدر آin vivo ازمايشات 

  
  يتشکر و قدردان

اره: شمه اين تحقيق مستخرج از پايان نامه کارشناسي ارشد (ب
ــ) بوده و با حمايت مالي ٨٢٨-٢د ــ يمعاونت پژوهشـ  التيو تحصـ

ز وسيله اانجام شـده است. همچنين بدين  هيدانشـگاه اروم تکميلي 
کارشناسان محترم، کليه پرسنل و کارکنان آزمايشگاه بهداشت مواد 
غذايي دانشکده دامپزشکي دانشگاه اروميه که در انجام اين تحقيق، 

  .شوديم ينمودند، تشکر و قدردانمساعدت و همراهي 
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Abstract 
Background & Aims: Antioxidant and antimicrobial activity of plant essential oils and extracts has been 
the basis of various scientific applications in food processing, pharmaceutics, and traditional medicine. 
Mentha aquatica is one of the most important species of the mint family and has a wide distribution in 
northern Iran. The objective of the present study was to evaluate antioxidant and antibacterial properties 
of extract and essential oil of M. Aquatica L. and the difference between them. 
Materials & Methods: In the present study, the total phenolic contents were measured with folin 
ciocalteu method. The antioxidant capacity of the extract was assessed by DPPH and ABTS radicals-
scavenging activity and compared to synthetic antioxidant BHT. Eventually, the antibacterial activity 
was assessed using the microdilution method. 
Results: The total phenolic content of extract and EO was 231.10 and 23.3 mg Gallic acid /g, 
respectively. In testing percent of inhibition of free radicals (DPPH and ABTS), the extract showed a 
significant inhibitory effect (p<0.05), but there is a significant difference between ethanolic extract and 
EO. Both extracts also showed reducing effect which was relatively low performance compared to the 
BHT. Minimum inhibitory concentration (MIC) values of EO against L. monocytogenes , S. aureus, E. 
coli and S.typhimurium were 5.12,  5.12, 2.5 and 2.5 mg mL-1 , respectively and MBC also was 10,  10, 
5.12 and 5.12 mg mL-1 , respectively. 
Conclusion: Based on our results the ethanolic extract did not show any antimicrobial effect. 
Nevertheless, it is possible to combine essential oil and extracts to achieve a compound with proper 
antimicrobial and antioxidant effects. 
Keywords: Antioxidant activity, Antimicrobial activity, Essential oil, Extract, Mentha aquatica. 
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