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روش استخراج عصاره اندام هوایی گیاه دارویی سرخارگل ثیر أت
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چکیده
غـذا  صنعتدرشیمیاییهاينگهدارندهجايبههاعصارهوهااسانسانندطبیعی مموادازاخیر بر استفادههايسالدر:زمینه و هدف

روش استخراج عصاره اندام هوایی گیاه دارویی سرخارگل بـر خاصـیت ضـد    هدف اصلی تحقیق حاضر تأثیر . استشدهيبیشترکیدأت
.باشدمیمنفی گرم مثبت و گرمهايباکتريمیکروبی آن در تعدادي از

هاي فنلی عصاره سرخارگل از طریـق روش خیسـاندن و   ترکیب. انجام گرفت1391ین مطالعه آزمایشگاهی در سال ا:هامواد و روش
هـاي مـورد پـژوهش باسـیلوس     میکروارگانیسـم . گیـري شـد  و استون استخراج و اندازه% 80هاي آب، متانول امواج مایکروویو با حالل

هاي آزمایش با استفاده تجزیه آماري داده. یسانتري و سودوموناس آئروژینوزا بودندسرئوس، لیستریا مونوسیتوژنز، اشرشیاکلی، شیگال د
.اي دانکن انجام شدها به روش آزمون چند دامنهو مقایسه میانگین15نسخهSPSSافزار از نرم
داد، در حالی که اختصاصخودهاي فنلی را بهترکیبمیزانبیشترینمایکروویوکمکبهاستخراجروشدرمتانولیعصاره:هایافته

هايعصارهاستخراج،روشدومقایسهدر. شامل شدهاي فنلی را در هر دو روش استخراجعصاره استونی کمترین میزان ترکیب
در بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره اندام هوایی . داشتندباالتريکارایی استخراجآزمونموردحاللسههرمورددرمایکروویوي

باسیلوس سرئوس و لیستریا هاي گرم مثبت خارگل، کمترین غلظت بازدارندگی و کمترین غلظت کشندگی در برابر باکتريسر
. ها بودترین باکتري نسبت به عصارهسودوموناس آئروژینوزا مقاوم. حاصل شدمونوسیتوژنز

هاي استخراج شده با روش خیساندن، فعالیت ت به عصارههاي مایکروویوي نسبعصارهدر بیشتر مواردکهدادنشاننتایج:گیرينتیجه
موادیک نگهدارندهعنوانبهتواندمیمایکروویوامواجکمکاین گیاه بهعصاره استخراج شده بنابراین . ضد میکروبی بیشتري داشتند

.کردخواهدتررآشکارا آنمیکروبیضداثراتغذایی،هايمدلدربیشترتحقیقاتبا وجود این انجام.شودمطرحغذایی
گیري، خواص ضد میکروبی، روش عصارهعصاره سرخارگل:هاي کلیديواژه

دانشجوي دکتري زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران-1
دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران) نویسنده مسئول(-2
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استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران-3
، ایرانگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بوعلی سینا، همداناستاد-4
بیت مدرس، تهران، ایراندانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تر-5
هاي دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایرانبیماريآموزشی استادیار گروه -6
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1393، سال 3، شماره 13دوره فسنجانمجله دانشگاه علوم پزشکی ر

مقدمه
از مصرف غذاهاي آلوده به ناشیهايبیماري

زا از اهمیت فراوانی در بهداشت هاي بیماريباکتري
و ساالنه خسارت مالی و جانی استعمومی برخوردار بوده

بنابراین کنترل ]. 1[نمایند میل میفراوانی را به جوامع تح
زا در مواد غذایی از نظر قوانین هاي بیماريرشد باکتري

استاندارد کیفی مواد غذایی و همچنین از نظر بهداشت و 
برابردرمقاومتامروزه. سالمت عمومی حائز اهمیت است

تبدیلجهانیمشکل بزرگیکبهضد میکروبیداروهاي
ضد داروهايرویهبیاستفادهازناشیکه،استشده

در که،استاهمیتبامقاومت آنچناناین. استمیکروبی
بهمقاومت"عبارت بهداشتجهانیسازمان2011سال 

را به عنوان "تهدید جهانییک،میکروبیضدداروهاي
].2[شعار سال برگزید 

بشر از دیرباز براي افزایش مدت زمان ماندگاري مواد 
هاي مختلف به فکر کاهش یا ده از روشغذایی با استفا

. زا در مواد غذایی بوده استحذف عوامل میکروبی بیماري
دورهطولافزایشبرايهانگهدارندهازاستفادهبهنیازلذا

با وجود این. رسدمینظربهضروريغذایینگهداري مواد
وپیشگیريمنظوربهشیمیاییاز مواداستفادهامروزه که 

صنایعتکنولوژيدرغذاییفساد موادانداختنقتعویبه
شیمیاییموادوسیعی دارد اما درباره ایمنیغذایی کاربرد

برايهاآنسمیتوزاییویژه احتمال سرطانه بصنعتی
ها همراه با این نگرانی.وجود داردابهاماتی هنوز،انسان

جامعهسطحدرکنندگانآگاهی مصرفسطحافزایش
ازبه استفادهافزونیروزعالقهاست ب شدهموج،جهانی

هايبیوتیکو آنتیهاعصارهها،اسانسنظیرنگهدارندهمواد
خوشبختانه مشخص شده است ]. 3[ایجاد گردد طبیعی

هاي گیاهی استخراج شده از ها و عصارهکه اغلب اسانس
به . ]4[باشند گیاهان داراي خواص ضد میکروبی می

باکتریال و آنتیترکیبات ذف منظور کاهش و یا ح
و جایگزینی با ترکیبات نگهدارنده صناعیهاي نگهدارنده

هاي طبیعی در صنایع غذایی، مطالعه این اثرات در مدل
هاي غذایی ضروري است آزمایشگاهی و سپس در مدل

]3.[
هاي گیاهی متنوعی به عنوان هاي اخیر عصارهدر سال

یکی از . اندقرار گرفتهعوامل ضد میکروبی مورد استفاده 
.باشدها، عصاره اندام هوایی سرخارگل میاین عصاره
از جمله گیاهان ) .Echinacea purpurea L(سرخارگل 

کاربرد وسیعی در صنایع دارویی، که دارویی مهمی است
اما در ،اگرچه بومی ایران نیست. آرایشی و بهداشتی دارد

شاورزي و هاي اخیر مورد توجه محققان بخش کسال
و در مزارع آزمایشی و تجاري است باغبانی قرار گرفته 

این گیاه علفی، چند ساله و . شودکشور کشت و کار می
است ) Asteraceae) (گل ستاره(متعلق به تیره میناسانان 

و داراي ریزوم کوتاه و ریشه مستقیم و کم و بیش منشعب 
گیاه ساقه این. اي تیره تا سفید مات استبه رنگ قهوه
اي شکل بوده و رنگ آن به علت وجود هقائم و استوان

باشد آنتوسیانین سبز روشن، آبی و یا حتی قرمز رنگ می
اي و یا بیضوي شکل پهن، نیزهي این گیاههابرگ. ]5[

هاي اصلی و ها مخروطی شکل و در انتهاي ساقهگل،است
6تا4اي هاي زبانهطول گلچه. ]6[شوند فرعی پدیدار می

در طب . ]6[باشد متر میسانتی6/0تا 5/0و پهناي آن 
گیاهی، سرخارگل به دلیل خاصیت تحریک ایمنی آن 
شناخته شده است و در حال حاضر نیز به منظور 
پیشگیري و درمان سرماخوردگی معمولی و درمان سرفه، 

شی از هاي مزمن ناهاي ریوي و بیماريبرونشیت و عفونت
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همچنین این گیاه . ]7[شود تفاده مینقص پاسخ ایمنی اس
سازي رادیکال آزاد اکسیدانی یا ظرفیت خنثیفعالیت آنتی

فنلی آن نسبت به اجزاي پلیاین ویژگیباشد کهرا دارا می
)WHO(اخیراً سازمان بهداشت جهانی. ]8[شود داده می

را عالوه بر موارد فوق، در درمان نیز مصرف موضعی آن
به عنوان همچنینتأیید کرده است والتهابات پوستی

.]9[باشد کاندیداي درمان بیماري ایدز مطرح می
هاي ضد میکروبی عصاره این هاي اخیر ویژگیدر سال

هاي گیاه شناخته شده و این خاصیت به وجود ترکیب
هاي فنلی مختلفی ترکیب. ]9[استفنلی نسبت داده شده

ها جمله آندر عصاره سرخارگل شناسایی شده که از
اکیناکوزید، کلرژنیک اسید، سینارین، کافئیک اسید و

. ]10[باشد می)فنلیترین ترکیبمهم(شیکوریک اسید
عصارهمیکروبیضدخواصدربارهچنديتاکنون مطالعات

ها انجام برخی میکروارگانیسمعلیهاندام هوایی این گیاه
وانزا، لآنفهموفیلوس،استرپتوکوك پیوژنزشده که در مورد

لژیونال پنوموفیال و الکتوباسیلوس کلستریدیوم تتانی،
هر چند ]. 11[پالنتاروم نتایج مطلوبی به دست آمده است 

اثر ضد میکروبی آن روي برخی در برخی مطالعات 
]. 12[هاي باکتري مثل اشرشیاکلی رد شده است سویه

ازگیاهان درموجودفنلیهايترکیباستخراجبراي
بااستخراجگذشتهدر.شودمیاستفادهمختلفیهايروش
زمانبر روشاین.بوداستخراجروشترینمتداولحالل

به.شودمیمصرفهم زیاديحاللو در آنباشدمی
مختلفیهايروشازاستفادهاخیرهايسالدردلیلهمین
کاهشمصرف حالل،کاهشکاهش زمان استخراج،براي

بسیارفنلیايهترکیباستخراجسهیلتوتسریع،آلودگی 
بااستخراجهاروشاینازیکی. استگرفتهقرارتوجهمورد
MAE: Microwave Assisted(ایکروویومامواج

Extraction (تولیدنمونهتوسطشدهجذبامواج. است
نتیجهدرونمونهآبتبخیرباعثگرمااین. کندمیگرما
شدنمتالشیونمونهسلولیهدیواررويزیادفشارایجاد

بهفعالهايترکیبترتیباینبه. شودمیدیوارهاین
بامقایسهدرروشاین. دنشومیخارجنمونهازراحتی
دارد،برتري)حاللبااستخراج(استخراجسنتیهايروش

بازدهیدارد وکمتريزمانوحاللبهنیازروشاینا زیر
البته آسیب ].13[باشدمیبیشترآندقتواستخراج

انتهاییو فیلتراسیوندیدن ترکیبات حساس به حرارت 
آن محسوبمعایباز،روشاینازاستفادهازبعدمورد نیاز

.]14[شود می
در پژوهشی مشخص شد که بیشترین میزان استخراج 

10زهاي فنلی به کمک امواج مایکروویو بعد اترکیب
که در مقایسه با روش دهی به دست آمد دقیقه اشعه
تري براي روش مناسب) ساعتsoaking) (15(خیساندن 

همچنین در ]. 15[باشد ها میاستخراج این ترکیب
پژوهشی مشخص شده است که براي رسیدن به بازده 

ساعت 24استخراجی معادل روش مایکروویو، نیاز به زمان 
همچنین].16[باشد گراد میدرجه سانتی40و دماي 

دمان باالي استخراج هاي یک پژوهش حاکی از رانداده
به کمک ) دقیقه6در %46/82(ریشه چاي ترکیبات فنلی

در %39/43(ایسه با روش خیساندن امواج مایکروویو در مق
].17[بود ) ساعت24

ها براي استخراج با توجه به هدفی معموال انتخاب حالل
وی یککه وجود دارد، ماهیت ترکیبات، خصوصیات فیز

شیمیایی ماده، قابل دسترس بودن مواد و تجهیزات انجام 
در تحقیقات انجام شده بهترین حالل براي ].18[شود می

هاي آب و متانول ذکر استخراج عصاره سرخارگل، حالل
].19[شده است 
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هاي طبیعی و گیاهی هدف نهایی استفاده از عصاره
ت از رشد افزایش طول عمر نگهداري مواد غذایی و ممانع

عالوه بر آن . باشدزاي غذایی میهاي بیماريباکتري
توان با استفاده از این ماده از کاربرد مواد شیمیایی در می

بر این اساس هدف از . صنایع غذایی جلوگیري نمود
روش استخراج عصاره اندام هوایی گیاه ثیر أمطالعه حاضر ت

سرخارگل بر خاصیت ضد میکروبی آن در مقابل 
ها در شرایط زا از گروه باکتريهاي بیماريروارگانیسممیک

.باشدآزمایشگاه می

هامواد و روش
در گروه زراعت 1391در سال آزمایشگاهیمطالعهاین

به . دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس انجام شد
هاي گیاه سرخارگل کشت منظور تأمین عصاره گیاهی بوته

ی دانشکده کشاورزي شده در مزرعه آموزشی پژوهش
دانشگاه بوعلی سینا همدان در مرحله گلدهی کامل از 

متري سطح زمین برداشت شد و در سایه ارتفاع پنج سانتی
هرباریوم دانشکده داروسازي دانشگاه علوم . خشک گردید

پزشکی همدان گیاه مورد بررسی را با نام علمی 
)Echinacea purpurea L. (یید نمود أت) این در). 1شکل

ATCC(باکتریایی باسیلوس سرئوس گونهتحقیق از پنج 

ATCC(، لیستریا مونوسیتوژنز )1247 ، اشرشیاکلی )7644
)ATCC ATCC(، شیگال دیسانتري )8739 و ) 13313

ATCC(سودوموناس آئروژینوزا  . استفاده شد) 1074
به منظور استخراج عصاره گیاه با روش خیساندن، اندام 

شماره باالکازپودر و،ارگل با آسیابهوایی گیاه سرخ
بااندام هوایی این گیاه پودر. شددادهعبور40منفذ

لیتر میلی10گرم پودر اندام هوایی در 1(10:1نسبت
دمايدر)استونو% 80متانولآب،(حالل3با ) حالل

حاصلعصارهومخلوطخوبیبهساعت3مدتبهمحیط
به منظور استخراج .شدجدا1مارهشواتمنصافیکاغذبا

عصاره به کمک امواج مایکروویو نیز از یک مایکروفر با 
در قسمت باالي مایکروفر براي خروج و کندانسورافزودن

و سرد کردن بخارات و برگشت حالل به بالن استخراج 
مخلوطباهمزمان]. 20[استفاده گردید همزن مغناطیسی 

مغناطیسی،همزنکمکبهبالنداخلمحتویاتشدن
وات 800مگاهرتز و با قدرت 2450با فرکانس دهیاشعه

توضیح این که برخی محققین . شدانجامدقیقه15طیدر
هاي فنلی اثر تخریبی نشان دادند که تاثیر دما روي ترکیب

، لذا در این پژوهش اطمینان حاصل گردید که ]21[ندارد
هاي فنلیروي ترکیبأثیر منفی دماي به کار برده شده ت

بالن،شدنسردودهیاشعهپایانازبعد. نخواهد داشت
. شدصاف1شمارهواتمنصافیکاغذباحاصلعصاره
10:1نسبتباشدهذکرحالل3بافنلیهايترکیب

صافازپسروشدوهرازحاصلهايعصاره. دشاستخراج
مدل هیدلف آلمان(چرخانتبخیرکنندهدستگاهشدن با 

دستگاهگراد تغلیظ و بادرجه سانتی40دماي با) 4000
بیديافمدلاپرونشرکتساخت(انجماديکنخشک
عصارهدرموجودفنلیهايترکیبمیزانوخشک)5503

سیوکالتو-فولینروشبهسنجیاین گیاه از طریق رنگ
وMc Donaldروشمطابق]. 22[گرفتقراربررسیمورد

5یتر از عصاره استخراجی با لمیلی5/0همکاران، 
10که با آب مقطر (سیوکالتو –لیتر معرف فولینمیلی

سدیمکربناتمحلولازلیترمیلی4و ) برابر رقیق شده بود
دقیقه15مدتمخلوط به.شدمخلوطخوبیبهموالر1
توسطمحلولجذبمقدارسپس. گرفتقراراتاقدمايدر

خواندهنانومتر765موجطولتر دراسپکتروفتومدستگاه
-فولین(سنجیبدین منظور روش رنگ]. 23[شد
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تانیک با اسیدهاي استاندارد نیز روي محلول) سیوکالتو
در برابر استانداردمنحنی. هاي مختلف انجام شدغلظت

گردید رسمتانیک اسیدجذب 
)01062/0+X00114/0=Y ،Y، عدد جذب وX، غلظت بر

ها اعداد جذب تعیین غلظت فنل نمونهبراي ). ppmحسب 
قرار ) Y(دست آمده از اسپکتروفتومتر را در معادله باال ه ب

ها بر هاي فنلی موجود در نمونهداده و میزان غلظت ترکیب
.محاسبه گردید) ppm)Xحسب 

هاي هاي ضد میکروبی عصارهبه منظور بررسی ویژگی
گردید، به فادهاستیچاهک96هاي مذکور از میکروپلیت

هاي پلیت االیزا، ابتدا این صورت که در هر یک از چاهک
5میکرولیتر محیط کشت مولر هینتون براث و 95

مک 5/0میکرولیتر از سوسپانسیون باکتریایی معادل لوله 
100ها فارلند اضافه و سپس به هر کدام از چاهک

از پس. هاي متوالی عصاره اضافه گردیدمیکرولیتر از رقت
300ثانیه با دور 20(ها توسط شیکر مخلوط کردن نمونه

rpm (درجه37انکوباتور درساعت24مدتها را به آن
میزان دورهاینطیازبعدوشدهدادهقرارگرادسانتی

شرکت بیوتک آمریکا مدل (االیزا دستگاهتوسطکدورت
و ثبت قرائتنانومتر540موج طولدر) 800اي ال ایکس 

غلظتنموده و در صورت عدم ایجاد کدورت میزان حداقل
MIC: Minimum(بازدارندگی از رشد باکتري  Inhibitory

Concentration (هاي سپس از نمونه. تعیین گردید
کدورت روي محیط کشت مولر هینتون هاي بدون چاهک

هاي متوالی عمل شمارش ار پاساژ داده و با روش رقتآگ
اي که مقدار کاهش رشد ولین لولها. کلنی صورت گرفت

ها نسبت به زمان صفر لوله شاهد، بیشتر از تعداد باکتري
:MBC(حداقل غلظت کشندگی یک هزارم بود به عنوان 

Minimum Bactericidal Concentration( تعیین گردید
]24.[

تیمارهاثیر هر یک از أآزمایش تاینشایان ذکر است در
با آمدهبدستنتایجوقرار گرفتیبررستکرار موردسهدر

افزاراستفاده از نرمباطرفهدوواریانسآنالیزازاستفاده
SPSS هاي آماري قرار تحلیلوتجزیهمورد15نسخه
ايچند دامنهآزمونازاستفادهباهامیانگینمقایسه.گرفت
ها با و رسم شکل) p>01/0(احتمال سطحدردانکن

. انجام شدExcelافزار نرم

نتایج
و اثر حاللکهدادنشانها دادهواریانستجزیهنتایج

میزان برها عصاره و اثر متقابل آناستخراجروش
%1احتمال سطحدرفنلی عصاره سرخارگلهايیبترک

آن بود ازحاکیهامیانگینمقایسه. دار استدرصد معنی
استونی عصارهوومایکروویروشدرمتانولیعصاره

و بیشترینترتیببهخیساندنروشبهشدهاستخراج
اختصاص دادند خودبهرافنلیهايترکیبمیزانکمترین

روش آزمون،موردحاللسههرمورددر. )1جدول (
روش خیساندنبهنسبتباالترياستخراجبازده،مایکروویو

.دادنشان
استونی در روش ، عصاره 2هاي جدول با توجه به داده

هاي مایکروویو کمترین غلظت بازدارندگی را در باکتري
باسیلوس سرئوس و لیستریا مونوسیتوژنز به ترتیب با 

در بین . لیتر داشتمیکروگرم در میلی315و 156مقادیر 
هاي استخراج شده به روش خیساندن، عصاره عصاره

لظت متانولی و استونی در این دو میکروارگانیسم حداقل غ
کمترین غلظت ). 2جدول (بازدارندگی یکسانی داشتند 

هاي اشرشیاکلی و شیگال دیسانتري بازدارندگی در باکتري
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لیتر میکروگرم در میلی625و 1250به ترتیب با مقادیر 
هاي متانولی و استونی در روش استخراج با در عصاره

هاي استخراج شده، در بین عصاره. مایکروویو مشاهده شد
هاي خیساندن و هاي متانولی و استونی در روشارهعص

مایکروویو در باکتري اشرشیاکلی حداقل غلظت 
همان طور که در ). 2جدول (بازدارندگی یکسانی داشتند 

شود، کمترین غلظت بازدارندگی مشاهده می2جدول 
در باکتري سودوموناس ) لیترمیکروگرم در میلی625(

استونی در روش خیساندن آئروژینوزا مربوط به عصاره 
هاي لیستریا مونوسیتوژنز و در باکتري. مشاهده گردید

هاي متانولی در هر دو روش سودوموناس آئروژینوزا عصاره
). 2جدول (قدرت بازدارندگی یکسانی داشتند ،استخراج

روشعصاره سرخارگل تحت تأثیر اثر)رهعصاگرمدراسیدتانیکگرممیلی(فنلی هايترکیبهاي میزانمقایسه میانگین- 1جدول 
*حاللنوعواستخراج

روش استخراج
حالل

استون%80متانول آب

d72/0±247/19102/0±189/225bf64/0±541/155روش خیساندن

c34/0±378/210a46/0±000/251e12/0±131/174روش مایکروویو

.باشندمی%1دار در سطح وجود اختالف معنیحروف غیر مشابه در هر ردیف و هر ستون بیانگر: *
بدین صورت (هاستدادهتالف بین یا نبودن اخبودندارها به شکل اندیس نشان دهنده معنیدادههاي کوچک در جلوي حرف

گین بدست آمده، کمترین میان: fباالترین میانگین بدست آمده، : a. دانکن مقایسه شدايچند دامنهآزمونازبا استفادههامیانگین
.داده شده استنشانeو b ،c ،dترین میانگین بدست آمده با حروف ترین به کوچکها به ترتیب از بزرگکاهش میانگین

هاي مورد بررسیمختلف سرخارگل بر باکتريهايعصاره) لیترمیلیدرمیکروگرم(بازدارندگیحداقل غلظت- 2جدول 

باکتري
ستخراجروش ا

مایکروویوخیساندن
استون%80متانول آباستون%80متانول آب

12506256252500315156باسیلوس سرئوس
25001250125050001250315لیستریا مونوسیتوژنز

1000025002500250012501250اشرشیاکلی
100005000625500050002500سودوموناس آئروژینوزا

5000250012502500625625شیگال دیسانتري

هاي آبی استخراج شده با روش خیساندن نیز به عصاره
اما استفاده از آن ،ها استفاده گردیدعنوان یکی از روش

ها نداشت، بنابراین از ثیري در نابودي تمامی باکتريأهیچ ت
کشندگی باکتريحداقل غلظتثیر آن رويأنشان دادن ت

وویو افزایش در روش مایکر.صرف نظر گردید3در جدول 
هاي فنلی، موجب نابودي این میزان استخراج ترکیب

حداقل ). 3جدول (ها نسبت به روش خیساندن شد باکتري
باسیلوس سرئوس و هاي غلظت کشندگی در باکتري
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2500و 1250لیستریا مونوسیتوژنز به ترتیب با مقادیر 
هاي متانولی در هر یتر مربوط به عصارهلمیلیدرمیکروگرم

حداقل غلظت کشندگی ). 3جدول (دو روش استخراج بود 
شیگال دیسانتري در اشرشیاکلی و هايدر باکتري

هاي آبی و متانولی استخراجی به کمک روش عصاره
همچنین حداقل غلظت کشندگی . مایکروویو حاصل شد

هاي عصارهسودوموناس آئروژینوزا مربوط به در باکتري
استونی در هر دو روش استخراج و عصاره مایکروویوي 

هاي استونی، بجز عصاره). 3جدول (متانول به دست آمد 
هاي مایکروویوي در غلظت کمتري در سایر موارد عصاره
.ها بودندقادر به نابودي باکتري

هاي مورد بررسیسرخارگل بر باکتريمختلف هايعصاره) لیترمیلیدرمیکروگرم(کشندگیحداقل غلظت-3جدول 

باکتري
روش استخراج

مایکروویوخیساندن
استون%80متانول آباستون%80متانول 

125050005000125010000باسیلوس سرئوس
2500500010000250020000لیستریا مونوسیتوژنز

4000020000100001000040000اشرشیاکلی
4000020000400002000020000اس آئروژینوزاسودومون

20000200005000500040000شیگال دیسانتري

بهراهامختلف عصارههاياثر غلظت5تا 1نمودارهاي 
باسیلوس سرئوس، لیستریا هايباکتريدرترتیب

مونوسیتوژنز، اشرشیاکلی، شیگال دیسانتري و سودوموناس 
، کاهش میزان هادر تمامی شکل. دهدآئروژینوزا نشان می

. باشدمی)ضد میکروبیفعالیت(ثیر أجذب معادل افزایش ت
یشتر باشد اثر ضد باکتري همچنین هر چه میزان کدورت ب

.گرددکمتر می

گیاه سرخارگل مورد استفاده در تحقیق حاضر-1شکل 

در باسیلوس سرئوس میزان کدورت حاصل از باکتري - 1نمودار
هاي مختلف سرخارگلضور عصارهح
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در لیستریا مونوسیتوژنز میزان کدورت حاصل از باکتري - 2نمودار
هاي مختلف سرخارگل  حضور عصاره

در حضور اشرشیاکلیمیزان کدورت حاصل از باکتري - 3ودارنم
هاي مختلف سرخارگل  عصاره

در شیگال دیسانتريمیزان کدورت حاصل از باکتري- 4نمودار
هاي مختلف سرخارگل حضور عصاره

سودوموناس آئروژینوزا میزان کدورت حاصل از باکتري- 5نمودار
هاي مختلف سرخارگل در حضور عصاره

بحث
ارزیابیمنظوربهايگستردهتحقیقاتاخیرهايسالدر

گرفتهصورتهاو عصارههااسانسانواعمیکروبیضداثر
در ممانعتترکیباتاینتواناییوقدرتازحاکیکه،است

]. 24[ها است میکروارگانیسمازوسیعیدامنهرشداز
هاي این مطالعه حاکی از آن است که حداقل غلظت یافته

در Microdilutionبا استفاده از روش کشندگی
باسیلوس سرئوس، لیستریا مونوسیتوژنز، هاي باکتري

ري و سودوموناس آئروژینوزا به اشرشیاکلی، شیگال دیسانت
20000و5000، 10000، 2500، 1250ترتیب برابر با 

تر بودن دهنده مقاوملیتر بود که نشانمیکروگرم در میلی
شیگال هاي سودوموناس آئروژینوزا، اشرشیاکلی وباکتري

هاي باسیلوس سرئوس و دیسانتري نسبت به باکتري
یلوس سرئوس و لیستریا باس. باشدمیلیستریا مونوسیتوژنز

هاي هاي گرم مثبت و باکتريمونوسیتوژنز باکتري
دیسانتري و سودوموناس آئروژینوزا گرم اشرشیاکلی، شیگال

برعالوهمنفیگرمهايباکتري. باشندمنفی می
سطحدارند کههماسیدمایکولیکیکپپتیدوگلیکان،

ساکاریديلیپوپلیهايمولکولازغنیآنهیدروفیلی
(LPS)ها بیوتیکآنتیبرابردرمانععنوانبهودباشمی

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
93

.1
3.

3.
2.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1393.13.3.2.7
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1740-en.html


275و همکارانزهرا ایزدي

1393، سال 3، شماره 13دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

فضاي درموجودهايآنزیم، همچنین].25[کند میعمل
هاي و پروتئازها از گروه آنزیمفسفاتازها(پالسمی پري

هاي آنزیمو) سیلینازمانند پنی(بتاالکتامازها اي و تجزیه
)زداهاي سماز گروه آنزیمکننده آمینوگلیکوزیدفسفوریله

مورددراما،وارد شده را تجزیه کنندهايمولکولقادرند
دیوارهراحتیبهمواد ضد میکروبیمثبت،گرمهايباکتري
بهمنجرکهکردهتخریبراغشاي سیتوپالسمیوسلولی
با توجه به . ]26[شوندسیتوپالسم و انعقاد آن مینشت

گیموارد گفته شده علت باالتر بودن حداقل غلظت کشند
ي گرم مثبت هاهاي گرم منفی نسبت به باکتريدر باکتري

. شودمورد آزمایش توجیه می
هايحاللوآبمانندباالقطبیتباهاییحالل

فنلیهايترکیباستخراجبرايغیرقطبی مانند استون
،حاللعنوانبهآبازاستفادهطرفی،از،مناسب نیستند

قندها،جملهاز زیاديهايناخالصیموجب استخراج
هايترکیبباهمراهمحلولهايپروتئیناسیدهاي آلی،

بهحاللعنوانبهآبازاستفادهاما،]27[شودفنلی می
بامحیطیایجادآلیهايحاللدیگرباترکیب شدهشکل

استخراج برايشرایطبهترینکه، کندمیقطبیت متوسط
همراه باآبازاستفادهبراینعالوه.استفنلیهايترکیب

افزایش وگیاهیبافتتورمباعثاستخراج،برايالکل
بازدهی بهبودنتیجهدروحاللوماتریکستماسسطح

حاللیکاستونکهآنجاییاز.]13[شود استخراج می
قطبیهايترکیباستخراجباشد، برايمیغیرقطبی

شده،ذکرمواردبهتوجهباومناسب نبودههافنلازجمله
هايعصارهدرفنلیهايترکیبباالي استخراجمیزانعلت

در. شودمیتوجیهخیساندنروشدرآبنسبت بهمتانولی
هايحاللمایکروویو،امواجکمکبهروش استخراج

اتالففاکتوروالکتریکديثابتداشتندلیلغیرقطبی به

ها قطبی براي استخراج ترکیبهايحاللبهنسبت،پایین
روش مایکروویو مناسب نیستند، زیرا هر چه فاکتور با 

تر باشد گرما کندتر در سرتاسر ماتریکس اتالف پایین
دالیل. ]13[یابد تر به حالل انتقال میتوزیع شده و آهسته

رافنلیهايترکیباستخراجاستون درپایینکاراییفوق،
دلیلبهآبقطبیهايحاللدر میاناماکند،میتوجیه

خوبیبهرامایکروویوانرژي،الکتریک باالديثابتاشتند
مولکولیجنبشوحرارتبه تولیدمنجروکندمیجذب
الکتریکديثابتآببهمتانول نسبت.شودمیبیشتر

حاللعنوانبهآبباهمراهزمانی کهولیداردکمتري
در بین . ]28[شودمیبهتري حاصلنتیجهشوداستفاده

هاي فنلی بیشتري در روش مایکروویو ترکیبدو روش،
تواند یک زمان کوتاه استخراج نمود، بنابراین این روش می

استخراجافزایش. جایگزین روش خیساندن شود
دهی آن فنلی با روش مایکروویو به اثر حرارتهايترکیب

حاللقطبیدوچرخشنتیجهدراین حرارت. بستگی دارد
باعثخودکه،افتدمیاتفاقکروویومایهايمقابل اشعهدر

حاللیتافزایشنتیجهدروحاللافزایش دماي
بهدهیهمچنین اشعه. ]29[گرددهدف میهايترکیب
داخلیو فشاردماناگهانیافزایشبامایکروویو،کمک

ازهاترکیبو خروجکردهتسریعراسلولیدیوارهتخریب
به نظر ]. 30[دهد ش میافزایراحاللدرونبهبافتداخل

رسد بین برخی پژوهشگران در خصوص این که دماي می
هاي فنلی اثر به کار برده شده ممکن است روي ترکیب

تخریبی داشته باشد اختالف نظر وجود دارد، اما در 
ثیر دما در أگردد که تبندي این نتیجه حاصل میجمع

اي که در این پژوهش استفاده شده روي دقتمحدوده
بدیهی است در . منفی نداشته استاثرنتایج بدست آمده 

تري انجام داد تا اثر توان مطالعات دقیقاین رابطه می
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هاي فنلی هاي مختلف روي ترکییبواقعی دما در گستره
. مشخص گردد

ها و مطالعات متعدد قبلی خاصیت ضد بر اساس گزارش
]. 8[است شدهفنلی شناختههايترکیبمیکروبی

هاي ترکیبحاوياینکهدلیلبهمایکروویويهايصارهع
نسبتبیشتريضد میکروبیفعالیتبودند،بیشتريفنلی

. داشتندخیساندنروشبهشدهاستخراجهايبه عصاره
استونی ومتانولیهايعصارهبامقایسهدرآبیهايعصاره

نشان تريضعیفضد میکروبیفعالیتخیساندنروشدر
باعث فنلیهايترکیبترمناسباستخراجباتانولمودادند

.شدحاصلهايعصارهضد باکتریاییفعالیتافزایش
باالي استخراجمیزاندلیلبهنیزاستونیهايعصاره

بازدارندگی روينظرازکربوکسیلیکديهايفنل
در مقایسهبهتريضد باکتریاییفعالیتها،میکروارگانیسم

پژوهش درکه،دادندنشانآبیهايعصارهبا
Korukluoglu و همکاران نیز این مورد اثبات شده است

به جذب ،هاي فنلیاثرهاي بازدارندگی ترکیب. ]31[
ها، سوبسترا و سطحی غشاهاي سلولی، واکنش به آنزیم

هاي ، شکی نیست ترکیب]32[بستگی داردهاي فلزي یون
فاقد یا بعضاًناشناخته دیگري در عصاره موجود باشند که 

تواند در این موضوع می،واجد خاصیت ضد میکروبی باشند
.مطالعات دیگري تحت بررسی قرار گیرد

اي اثر روش استخراج بر فعالیت ضد میکروبی در مطالعه
Hippophae rhamnoides(عصاره برگ سنجد تلخ  L. (

هاي مایکروویوي بررسی شد و مشخص گردید که عصاره
هاي غرقابی بی بهتري نسبت به عصارهفعالیت ضد میکرو

هاي داشتند، که دلیل این امر میزان باالي استخراج ترکیب
هاي فنلی در روش مایکروویو و ارتباط بین میزان ترکیب
].33[فنلی و فعالیت ضد میکروبی ذکر شده است 

اي دیگر مشخص شد که بهترین روشهمچنین در مطالعه
عصاره پوست سبز گردو هاي فنلی ترکیبجهت استخراج

)Juglans regia L.( ،باشد استفاده از روش مایکروویو می
]34[ .Pan و همکاران نیز فعالیت ضد میکروبی پوست

Dimocarpus longan(لنگان  L. ( و دو %95را با اتانول
هاي آنان بررسی. روش سنتی و مایکروویو بررسی کردند

یت ضد میکروبی عصاره حاصل از روش نشان داد که فعال
. ]35[مایکروویو باالتر از عصاره حاصل از روش سنتی بود 

و همکاران اثر Hajimehdipoorاي توسط در مطالعه
،Maceration(گیري هاي مختلف عصارهروش

Percolation،Sonication،ازاستفادهبامداوماستخراج
درجه50مايدباگرماستخراجوSoxhletدستگاه
هاي هاي مختلف را بر استخراج ترکیبو حالل) گرادسانتی

فنلی گیاه سرخارگل مورد بررسی قرار داده و نشان دادند 
و80: 20که مخلوطی از حالل آب و متانول با نسبت 

گراد به درجه سانتی50گیري گرم در دماي روش عصاره
لویت ها اوها و روشساعت نسبت به سایر حالل2مدت 
.]36[.ه استداشت

گیرينتیجه
هاي استخراج شده به عصارهاین تحقیق نشان داد که

باال و کاهش مدت زمان بازدهیعالوه بريروش مایکروویو
مهاردرموارد توانایی بیشتريبیشتراستخراج، در

بیشترینعصاره متانولیها،عصارهبیندر. دارندهاباکتري
خودبهرافعالیت ضد میکروبیزانمیکمترینآبیعصارهو

هاي گرم منفی نسبت به باکتريدر هر حال. داداختصاص
هاعصارهبهنسبتگرم مثبت مقاومت بیشتريهايباکتري

.دادندنشان
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تشکر و قدردانی
هیأت علمی دانشگاه وسیله از خانم دکتر یزدانی عضوبدین

و آقاي دکتر مفیدهايخاطر راهنماییعلوم پزشکی همدان به

دردلیلهیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس بهمدرس عضو
.گرددمیتشکرومناسب تقدیرپژوهشیدادن فضايقراراختیار
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Effect of Extraction Method on Antimicrobial Properties of Shoot Extract of
Purple Coneflower (Echinacea Purpurea l.) Against Some Pathogenic Bacteria

Z. Izadi1, A. Sorooshzadeh2, S.A.M. Modarres Sanavi3, M. Esna-Ashari4, M. AghaAlikhani5 P.
Davoodi6
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Background and Objective: In recent years, it is recommended to use natural materials like plant extracts and

essences instead of chemical preservatives in food industry. The main objective of this study was to evaluate the

antimicrobial activity of shoot extract of purple coneflower against some gram positive and gram negative

bacteria.

Materials and Methods: This Laboratory study was conducted in 2013. Two extraction methods (maceration

and microwave-assisted) with three solvents (water, methanol 80% and acetone) were used to extract the

phenolic compounds from purple coneflower shoot The micro-organisms investigated in this study were:

Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Shigella dysenteriae and Pseudomonas aeruginosa.

Experimental data were analyzed using ANOVA by the SPSS version 15 software and mean comparison were

done using the Duncan's multiple range test.

Results: The highest total phenolic content was related to the methanol extract produced by microwave-assisted

extraction (MAE), whereas in both extraction methods, the lowest amount of phenolic was obtained by using

acetone extract. Comparing the extraction methods showed that MAE had higher extraction efficiency in all

three tested solvents. Regarding to antimicrobial activity of purple coneflower shoot extracts, the minimum

inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration were observed in gram positive bacteria

(Bacillus cereus and Listeria monocytogenes). Pseudomonas aeruginosa was the most resistant bacterium

against the extracts.

Conclusion: The results showed that in most cases, the extracts obtained by MAE method had more

antimicrobial activity in comparison to traditional method. In addition the microwave-assisted extract of this

plant can be considered as a food preservative. However, more studies, such as examinations in food models are

needed to unravel the antimicrobial effects of given plant.
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