مجله شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی
5:91 )9353( 59-95
)Journal of Quantum Chemistry and Spectroscopy (JQCS
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چکیده
روغنهای اسانسی بهطور گسترده در صنایع معطره ،داروئی و آرایشی -بهداشتی ،جهت طعمدهی و محافظت محصوالت غذایی مختلف مورد
استفاده قرار میگیرند .روشهای کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی -طیفسنجی جرمی ) ،(GC/MSجزو توانمندترین ابزارها در
تجزیهی گسترهی وسیعی از ترکیبات فرار نظیر روغنهای اسانسی محسوب میشوند .در این تحقیق ،روغنهای اسانسی گیاه معطر آویشن که از
منطقهی لواسان در موسم گلدهی جمعآوری شد ،با استفاده از روش کالسیک تقطیر با آب ) ،(HDاستحصال و ترکیبات متشکلهی آنها بهکمک
روش  ،GC/MSبررسی و شناسایی شده است .بعالوه ،یک بررسی جامع فیتوشیمیایی شامل ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدان و آنتیباکتریال روی
عصارههای این گیاه انجام شد .نتایج امیدبخش حاصله ،تأییدکنندهی امکان استفاده از این گیاه به عنوان گزینهی جایگزین برخی از داروها با
اثرات جانبی نامطبوع میباشند.
واژههای کلیدی :روغنهای اسانسی ،کروماتوگرافی گازی-طیفسنجی جرمی ،آویشن ،فعالیت آنتیاکسیدان ،فعالیت آنتیباکتریال.
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راست ،خیزان و یا خوابیده ،منشعب ،پوشیده از کرکهای زبر و سفیدرنگ میباشد .در این گیاه ،برگها با حاشیهی صاف ،مسطح یا تاخورده
و برگهای جوان به صورت همپوش میباشد .برگههای آن معموالً به صورت خطی -سرنیزهای و مژهدار دیده میشود .گلآذین سنبلهی انتهایی،
متراکم و چرخههای گل با تعداد زیادی گل بدون دمگل میباشند [ .]2کاسهی گل لولهای ،با  13رگه ،با تعدادی از رگههای برجسته ،دارای دو
لبه ،در سطح شکمی پخ ،در قسمت گلو کرکدار ،لبهی باالیی با سه دندانهی کوتاه سهگوش و لبهی پایینی با دودندانه ،سرنیزهای مژهدار ،به
طرف داخل خمیده میباشند .جام گل دارای دو لبه ،لبهی باالیی ،تقریباً راست دارای فرورفتگی در وسط ،لبهی پایینی ،دارای سه لوب تقریباً
مساوی میباشد .پرچمها  3عدد و زیر لبهی باالیی جامگل قرار دارند ،کیسههای بساک تقریباً موازی ،کالله با دو شاخهی تقریباً مساوی و فندقه
تخممرغیشکل میباشد [.]3

شکل  .9تصویر گیاه آویشن در منطقهی نمونهبرداری (برگ جهان لواسان) در اردیبهشتماه 52

از جملهی خواص مهم گیاه آویشن میتوان به استفادهی متعدد آن به عنوان طعمدهنده ،ضدعفونیکننده ،ضدسرفه ،درمانکنندهی سرماخوردگی،
ضدباکتری ،ضدویروس و آنتیاکسیدان ،ضدنفخ ،خلطآور و عامل مؤثر در درمان اختالالت رودهای اشاره نمود [.]1-3
 .2بخش تجربی
 .9-2مواد و واکنشگرها
تمام مواد شییمیایی و حاللهای مورد استفاده در این تحقیق اعم از معرف فولین سیوکالتیو ،سدیمکربنات ،گالیک اسید ،آلومینیوم کلراید،
پتاسییم اسیتات ،کوئرستین ،آسکوربیک اسید ،متانول ،محیطکشت مولر هینتون آگار ،دیسکهای بالنک ،دیسک آنتیبیوتیک جنتامایسین و
متانول از شرکت مرک (آلمان) و رادیکال آزاد  DPPHاز شرکت سیگما (آمریکا) خریداری شدند.
 .2-2جمعآوری و شناسایینمونهی گیاهی
در این تحقیق ،گیاه آویشین با نام علمی تیموس ولگاری

مورد بررسیی قرار گرفته اسیت .نمونهی گیاهی ،پ

از جمعآوری توسط آقای

دکتر مظفریان ،گیاهشناس مؤسسهی تحقیقات جنگلها و مراتع ایران در تهران مورد شناسایی قرار گرفت .فهرست مبسوطی از اطالعات مربوط
به این گیاه ،در جدول  1آورده شده است .همچنین ،نقشهی جغرافیایی محل نمونهبرداری (منطقهی لواسان) در شکل  ،2آورده شده است.
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جدول  .9اطالعات جامع مربوط به منطقهی نمونهبرداری گیاه

تاریخ جمع

محل جمعآوری
برگ جهان لواسان

آوری

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع از سطح دریا

منبع گیاهی

اندام مورد استفاده

ساعت

51°44' E

35 °50' N

2111

آویشن

هوائی

19صبح

1302/2/22

شکل  .2مختصات جغرافیائی محل جمعآوری نمونهی گیاهی آویشن

 .3-2آمادهسازی نمونههای گیاهی
نمونههای مورد استفاده ،پ

از جمعآوری در دمای محیط و دور از نور خورشید ،خشک شدند .پ

از انجام نمونهبرداری ،گیاهان خشک

شده را آسیاب کرده و در ادامه عملیات اسان گیری و عصارهگیری از آنها انجام شد.
 .5-2استخراج اسانس
برای اسیتخرا روغن اسیانسیی از گونههای نام برده ،از روش تقطیر با آب با اسیتفاده از دسیتگاه کلونجر (شیکل  )3بهره گرفته شد [ .]3این
دسییتگاه ،دقیقاً مطابق اسییتانداردهای فارماکوپهی اروپا طراحی و مورد اسییتفاده قرار گرفت .بر این اسییاس ،بخشهای 199گرمی از اندامهای
هوائی خردشده ی این گیاه را درون بالن تقطیر ریخته و تقریباً به میزان نصف حجم مخزن ،آب مقطر به آن اضافه شد .سپ  ،بالن را روی منتل
قرار داده و با سوار کردن قطعات مربوطه ،عمل اسان گیری برای مدت  3-3/5ساعت ادامه پیدا کرد .بعد از این مدت ،روغن اسانسی موردنظر
جمعآوری و از مقدار کمی سیدیم سیولفات به عنوان جاذبهالرطوبه برای خشیککردن آن اسیتفاده شید .نهایتاً ،اسان
توزین و در ویالهای تیرهرنگ تا هنگام آنالیز در یخچال نگهداری گردید .البته،در مواردی که میزان اسان

به دست آمده ،به دقت

کم است ،میتوان از حالل هگزان

) ( JQCS
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به وزن گیاه کامالً خشک اولیه به صورت

درصد وزنی -وزنی ( )W/W%گزارش شد.

شکل  .3نمایشی از نحوهی استحصال اسانس گیاه با روش تقطیر با آب ( )HDبا کلونجر استاندارد

 .9-2شناسایی اجزاء شیمیایی اسانس
با آمادهسییازی اسییان

و تزریق آن به دسییتگاه  ،GCبهترین شییرایط برای آنالیز و جداسییازی به دسییت آمد .سییپ  ،با تزریق آن به دسییتگاه

 ،GC/MSاجزاء شییمیایی اسیان
بازداری ،شیاخ

به صیورت کمی و کیفی شیناسیایی شیدند .شیناسیایی ترکیبات با استفاده از پارامترهای مختلف از قبیل زمان

بازداری ( ،)RIمطالعهی طیفهای جرمی حاصیله و مقایسیهی آنها با ترکیبهای استاندارد و داده های موجود در کتابخانهی

رایانهی  )Wiley 7.0( GC/MSصییورت گرفت [ .]5در صییورت وجود نمونههای اسییتاندارد مربوط به ترکیبات تشییکیلدهندهی اسییان

در

آزمایشگاه ،آنها نیز به دستگاه  GCتزریق شدند .درصد نسبی محصوالت از روی طیفهای  GCاز طریق روش نرمالکردن سطح و نادیدهگرفتن
ضییرایب پاسییخ به دسییت آمدند .بعالوه ،جهت شییناسییایی تکمیلی از الگوهای شییکافتگی طیفهای جرمی یکسییری از مقاالت پیشییین گروه
تحقیقاتی ما استفاده شد [.]1-13
 .4-2خصوصیات دستگاه  GC/MSدر تجزیهی کمی و کیفی اسانس گیاه آویشن
جهت تعیین ساختار شیمیایی روغن اسانسی جداسازی شده ،حجمی معادل یک میکرولیتر از اسان های استخرا شده از اندامهای هوائی گیاه
آویشن با استفاده از یک سرنگ هامیلتونی به دستگاه  GC-MSمحصیول شرکت  Agilentمدل 7890با ستونی از نوع  HP5-MSبه طول  39متر
و قطییرداخلی  9/25میلیمترتزریق شد .بر اساس برنامهریزی حرارتیتعریفشدهی ستون ،درجهی حرارت محل تزریق در  259درجهی سانتی-
گراد ،دمای ابتدایی آون در  59درجهی سانتیگراد تنظیم و سپ

این دما به مدت  1دقیقه برای ستون تثبیت شد .سپ  ،افزایش دما تا 219

) ( JQCS
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درجهی سانتیگراد با روند افزایش  2/5درجهی سانتیگراد بر دقیقه انجام و ستون به مدت  15دقیقه تحت این دما قرار گرفت .همچنین ،از گاز
هلیوم با سرعت جریانحجمی  1میلیلیتر بر دقیقه به عنوان گاز حامل استفاده گردید.
مدل دستگاه طیفسنجی جرمی ) QQQ-7000 B ،(Massو از انرژی یونش 29الکترونولت جهت ایجاد فراگمانهای جرمی در آن بهرهگرفته
شد .مشخصات کلی دستگاه تلفیقی  GC-MSمورد استفاده در این تحقیق جهت تجزیهی روغن اسانسی گیاه آویشن ،در جدول  2آورده شده
است.
جدول  .2مشخصات دستگاه GC/MS

توضیح
7890 Agilent

شاخص
مدل دستگاه GC

شیناسیایی طیفها به کمک شیاخ

مدل دستگاهMass

QQQ-7000 B

نوع ستون

HP5- MS

طول ستون

 39متر

قطر داخلی ستون

 9/25میلیمتر

دمای اولیه ستون

 59درجهی سانتیگراد

دمای نهایی ستون

 219درجهی سانتیگراد

نوع گاز حامل

هلیوم

دتکتور

طیفسنج جرمی

بازداری آنها ،مقایسهی آن با شاخ

های موجود در کتب مرجع و مقاالت ،با استفاده از طیفهای جرمی

ترکیبات اسیتاندارد و استفاده از اطالعات موجود در کتابخانهی کامپیوتری صورت گرفت .شاخ

بازداری کوات

برای هر ترکیب با استفاده

از فرمول  ،1محاسبه شد.
)𝑁(𝑅𝑡𝑡𝑅(A)−

)𝑁(𝑅𝑡I = 100 𝑁 + 100 𝑡𝑅(𝑁+1)−

فرمول 1
 .4-2زمانهای بازداری آلکانهای نرمال

تحت شرایط برنامهریزی حرارتی گفتهشده در بخش  ،1-2زمانهای بازداری حاصل از تزریق آلکانهای هومولوگ  0تا  23کربنه در جدول
 3در شدهاند .این زمان ها در محاسبهی شاخ

بازداری کوات

به عنوان اصلیترین معیار تأیید روند شناسایی اجزا روغنهای اسانسی ،مورد

استفاده قرار میگیرند.

 .4-2تهیهی عصارهها
عصیارهگیری ،توسیط حالل متانول (مرک) به طریقهی ماسراسیون یاخیساندن انجام شد .برای این منظور ،ابتدا 199گرم از هر نمونه در 359
حدود میلیلیتر متانول خیسیانده شده و به مدت  22ساعت در دمای محیط نگهداری و هر چندساعت یکبار همزده شد تا استخرا عصارهها
به طورکامل انجام گیرد .پ

ازگذشیت اینمدت زمان ،مخلوط حالل وگیاه توسط کاغذ صافی از هم جدا و سپ

عصارههای به دستآمده

) ( JQCS
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با اسیتفاده از دسیتگاه روتاری در دمای  59تا  19درجهی سیانتیگراد ،تغلیظ و در فور  39درجه خشک شدند .از طرف دیگر ،جهت استحصال
عصاره میتوان از مقادیر کمتر نمونهی گیاهی نیز به شرح مندر در بخشهای  0-2تا  ،11-2استفاده نمود.
جدول  .3تعداد اتمهای کربن و زمانهای بازداری درآلکانهای زنجیری سیر شدهی هومولوگ  5تا  21کربنه

تعداد اتم کربن

زمان بازداری

0

3/12

19

2/32

11

0/10

12

12/32

13

13/11

13

11/05

15

10/92

11

29/00

12

22/02

11

23/10

10

21/35

29

22/02

 .5-2تعیین محتوای کلی ترکیبات فنولی
محتوای ترکیبات فنولی موجود در عصییارهی گیاه آویشیین ،از طریق روشهای اسییتاندارد ارائهشییده در منابع علمی با اعمال تغییرات جزئی
سنجیده میشود [ .]13-12بدینترتیب 1 ،گرم از پودر حاصل از اندامهای هوائی گیاه آویشن را پ

از توزین دقیق ،داخل هاون ریخته به آن 2

میلیلیتر متانول اضییافه کرده و مخلوط حاصییل به مدت  2دقیقه در هاون کوبیده میشییود .سییپ  ،محتویات داخل هاون به دقت با کاغذ صییافی
صاف میشود .در مرحلهی بعد 9/5 ،میلیلیتر از عصارهی الکلی به دست آمده ،در سه تکرار به سه لولهی آزمایش یکسان اضافه و در گام بعد،
 5میلیلیتر معرف فولین سیییوکالتیوی رقیقشییده (به نسییبت  1به  19با آب مقطر) به عصییارههای موجود در هر لولهی آزمایش افزوده میشییود.
سییپ  ،مخلوط حاصییل را به مدت  5دقیقه در دمای اتاق نگه داش یته و در ادامه 3 ،میلیلیتر از محلول سییدیم کربنات  2/5درصیید به هر لولهی
آزمایش میافزائیم .پ

از سییاکن نگهداشییتن مخلوط حاصییل به مدت  15دقیقه در دمای اتاق ،جذب مخلوط در هر لولهی آزمایش توسییط

دسیتگاه اسییپکتروفتومتر در طول مو  215نانومتر قرائت میشییود .نتایج به صییورت مقادیر همارز با اسییتاندارد گالیک اسییید برای رسییم منحنی
کالیبراسییون اسیتفاده گردید .در این آزمایش ،بالنک  9/5میلیلیتر متانول 5 ،میلیلیتر فولین سیوکالتیو و  3میلیلیتر سدیمکربنات میباشد [-23
.]21
 .91-2سنجش فعالیت آنتیاکسیدانی
سازوکار اصلی عمل آنتیاکسیدانها در مواد غذایی وگیاهان ،جذب رادیکالهای آزاد است .در این آزمون ،قدرت حذف رادیکالهای آزاد
2( DPPHو -2دی فنیل -1-پیکریل هیدرازیل) ،از طریق اندازهگیری کاهش میزان جذب در طولمو استاندارد مربوطه ( 512نانومتر) ارزیابی
میشود .حذف رادیکالهای  ،DPPHاز طریق احیا توسط آنتیاکسیدان )( (AHشکل  ،)3انجام میشود .در بیشتر مقاالت و آزمایشات

) ( JQCS

محمدحسینی و رضایی
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فیتوشیمیایی ،ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی مبتنی بر استفاده از واکنشگر  ،DPPHخنثیشدن رادیکال پ

از سپریشدن 15 -19دقیقه از زمان

واکنش رخ میدهد .نتایج این آزمون معموالً برحسب  (Inhibitory Concentration) IC50گزارش میشود که طبق تعریف بیانگر غلظتی ازآنتی-
اکسیدان است که برای از بینبردن  59درصد رادیکالهای آزاد  DPPHدر یک بازهی زمانی مشخ

 ،مورد نیاز میباشد [.]11-29

DPPH° + AH → DPPH-H + A°
)(Yellow

)(Purple

شکل  .5واکنش تبدیل رادیکال DPPHبه DPPHغیر رادیکال با واکنشپذیری کمتر و ایمنی بیشتر

جهت تعیین وجود یا عدم وجود خاصییت آنتیاکسییدانی در عصیارهی گیاه آویشن ،ابتدا بخشهای  9/5گرمی از پودر خشک حاصل از اندام
های هوایی گیاه آویشیین را تحت شییرایط یکسییان به دو سییری لولهی آزمایش یکسییان افزوده ،به محتویات هر لوله حجمی معادل  19میلیلیتر
متانول اضیافه و مجموعهی حاصیل به مدت  23سیاعت ،سیاکن باقی میماند .سپ  ،محتویات هر لولهی آزمایش را به مدت  29دقیقه (با روند
 3999دور در دقیقه) سیانتریفوژ کرده و فاز فوقانی لولههای آزمایش را به درون ظرفهای شیشهای (با وزن کامالً معین) اضافه میکنیم .پ

از

حذف متانول ،وزن عصییارههای حاصییل را به دقت تعیین و جهت تهیهی محلول مادر 199 ،میلیلیتر از حالل متانول به بخشهای  9/1گرمی از
عصیارههای خشک افزوده میشود .سپ  ،رقتهای مناسب از عصارهی الکلی گیاه آویشن )  1999 ،599 ،299 ،199 ،59 ،25 ،12/5میلیگرم
بر لیتر( ،در بالنهای ژوژهی مناسب تهیه و محتویات هر بالن با استفاده از  19میلیلیتر متانول ،به حجم میرسد.
در ادامه 9/1 ،میلیلیتر از هر محلول الکلی عصییارهی گیاه آویشیین با غلظتهای فوق الذکر را به هفت لولهی آزمایش افزوده و بالفاصییله به هر
لوله 3/0 ،میلیلیتر از محلول  9/925گرم در لیتر معرف  DPPHرا اضافه میکنیم .جهت اجتناب از انجام واکنشهای اکسایش نامطبوع ،دهانیهی
لولیههای آزمایش را با دقت با ورقههای نازک فویل آلومینیومی پوشیییانده تا محتویات هر لوله به مدت  39دقیقه در تاریکی قرار گیرد .بدیهی
اسیت اگر پ

از سیپریشیدن این زمان ،رنگ محلولهای موجود در لوله های آزمایش از بنفش به زرد متمایل شود ،داللت بر وجود خاصیت

آنتیاکسیدانی برای عصارههای الکلی گیاه خواهد داشت .در مرحلهی نهایی ،جذب لولههای آزمایش حاوی عصارههای متانولی گیاه آویشن را
توسیط دسیتگاه اسیپکتروفتومتر در طولمو  512نانومتر قرائت میکنیم .در کلیهی آزمایشیات تعیین خاصییت آنتی اکسیدانی عصارهی الکلی
گیاه آویشیین ،محلول بالنک ،شیییامل متانول محلول  9/925گرم در لیتر معرف ( DPPHدقیقاً ،مشیییابه محلولهای لولههای آزمایش و تنها فاقد

) ( JQCS
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غلظتهای مختلف از عصیییاره) میباشییید .با توجه به مقادیر عددی جذب ،درصییید ربایش رادیکالهای آزاد موجود ،با اسیییتفاده از فرمول 2
 ،محاسبه میشود.
I (%) = (A0 – AS) / A0 × 100

فرمول 2

 = A0جذب شاهد یا کنترل (شامل تمامی عوامل مثل  DPPHو حالل بدون عصاره)
 = ASجذب عصارهی مورد آزمایش
) = I (%درصد ربایش رادیکال آزاد
 .99-2تعیین محتوای کلی فالونوئید
در منابع علمی ،سنجش فالونوئید معموالً براساس روشکالریمتری انجام میشود .در این راستا ،با همان روش گفته شده در مرحلهی سنجش
فنولی ،عصاره متانولی استحصال ،سپ

حجمی معادل  9/5میلیلیتر از آن را به سه سری لولهی آزمایش تحت شرایط یکسان اضافه میکنیم .در

مرحله بعد ،به هر لولهی آزمایش  1/5میلیلیتر متانول 9/1 ،میلیلیتر آلومینیوم کلرید  9/1 ، %19میلیلیتر پتاسیییم اسییتات یک موالر و در نهایت
 2/1میلیلیتر آب مقطر افزوده میشیود .پ

از یکنواختکردن محتوای مخلوطها و حصیول اطمینان از اختالط کامل این واکنشگرها ،مخلوط

نهائی حاصیله به مدت  39دقیقه در دمای اتاق ساکن نگه داشته شده و در مرحلهی پایانی جذب آن توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول مو
 315نانومتر قرائت میشیود .بعالوه ،نتایج حاصیله به صورت مقادیر همارز با استاندارد کوئرستین برای رسم منحنی کالیبراسیون استفاده گردید.
در این آزمایش ،محلول بالنک شییامل  2میلیلیتر متانول 9/1 ،میلیلیترآلومینیوم کلرید 9/1 ،میلیلیتر پتاسیییم اسیییتات و  2/1میلیلیترآب مقطر
میباشد.
 .92-2بررسی اثرات ضدباکتری روغن اسانسی گیاه آویشن
 .9-92-2سویههای میکروبی
در این تحقیق ،جهت بررسی خاصیت ضدباکتری ،از  3سویهی باکتری (باکتری باسیلوس سوبتیلی  ،سودومناس آثرژینوزا ،اشریشیاکالی و
استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین) ،استفاده شدند .مشخصات کلی باکتریهای مورد استفاده در جدول ( ،)3آورده شده است.
جدول  .5مشخصات باکتریها

نام باکتری

واکنش گرم

شماره استاندارد

مثبت

PTCC 1023

Bacillus subtilis

مثبت

ATCC25925

Methisillin resistant staphylococcus aureus

منفی

PTCC1430

Pseudomonas aeroginos

منفی

PTCC 1399

Escherichia coli

 .2-92-2روش تهیهی دیسکهای آنتیبیوگرام
در این روش ،دیسکهایی به قطر  1/3میلیمتر تهیه و در یک بطری شیشهای استریل قرار داده شد .سپ  ،استریلشدن آنها با حرارت خشک
تحت دمای  139درجهی سانتیگراد به مدت یک ساعت انجام شد.

) ( JQCS
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 .3-92-2تهیهی محلول میکروبی
در ابتدا ،محیط کشیت مولرهینتون با غلظت  33گرم بر لیتر آماده شید .پ

از استریلشدن محیط کشت در اتوکالو ،حجمی معادل  15میلی

لیتر از آن را به هر پتری دیش یا پتری پلیت 1اضافه کردیم تا در محیط آزمایشگاه به صورت ژلهای در آید .در ادامه ،سویههای میکروبی بر روی
محیط کشت مولر هینتون آگار جهت فعالشدن کشت داده شدند .در مرحلهی بعد ،یک کلنی مشخ

حاصل از کشت خال

باکتری در 3-3

میلیلیتر سرم فیزیولوژی استریل حل شد .بعالوه ،تعیین غلظت میکروبی و استانداردشدن آن ،با سوسپانسیون نیم مکفارلند استاندارد انجام شد.
 .5-92-2روش بررسی اثرات ضدباکتری
در این تحقیق ،جهت بررسی اثرات ضدباکتری از دو روش دیسک دیفیوژن و چاهک استفاده شد.
 .9-5-92-2روش دیسک

دیفیوژن2

دیسیک بالنک اسییتریل ،به مدت  5دقیقه در غلظتهای متفاوت اسییان

حلشیده در دیمتیل سییولفوکسییاید( )DMSO( 3به نسییبت  1به )5

موردنظر قرار داده شید .سیپ  ،دیسیکها در دمای  32درجهی سیانتیگراد خشیک شیدند .از کشیت  23ساعته هر یک از باکتری آماده شده،
سیوسیپانسییون میکروبی معادل نیم مکفارلند تهیه و به وسییلهی سوآپ بر سطح محیط کشت مولر هنیتون آگار کشت شد .سپ  ،دیسکهای
حاوی اسیییان

در غلظتهای ( 39 ،39 ،29 ،19و  59میکرولیتر) را بر سیییطح آگار قرار داده ،پلیتها به مدت  23سیییاعت در دمای  32درجه

سیانتیگراد آنکوباته و با اندازهگیری قطر هالهی عدم رشد در اطراف دیسکها ،حساسیت یا مقاومت باکتریهای موردنظر به اسان

تعیین شد

[.]25
 .2-5-92-2روش چاهک
در این روش ،از کشیت  23سیاعته هر یک از باکتری آماده شیده ،سیوسیپانسیون میکروبی معادل نیم مکفارلند تهیه و به وسیلهی سوآپ بر
سطح محیط کشت مولر هینتون آگار به میزان  19میلیلیتر کشت شد .سپ  ،توسط چوپپنبه سوراخکن چاهکهایی را ایجاد کرده و از روغن
اسییانسییی با غلظتهای ( 09 ،19 ،29 ،19و  199میکرولیتر) ،در چاهکها ریخته شیید .نهایتاً ،پلیتها به مدت  23سییاعت در دمای  32درجهی
سانتیگراد آنکوباته شده و با اندازهگیری قطر هالهی عدم رشد در اطراف چاهکها ،حساسیت یا مقاومت باکتریهای موردنظر به اسان

تعیین

شد [.]21-21

 .9-92-2آزمایش تأثیر حالل بر میکروارگانیسمها
از حاللهای مختلف که در رقیقسیازی اسان

مورد استفاده قرار گرفته بودند ،روی باکتریهای مورد استفاده در روش دیسک دیفیوژن و

چاهک اسیتفاده شید .از بین حاللها ،دیمتیل سیولفوکسایدکه اثر ضدباکتری محسوسی از خود نشان نداد ،به عنوان حالل مناسب برای تهیهی
رقتهای مختلف اسان ها یا عصارهها در نظر گرفته شد.

1

-Petri plate
Diffusion
3-Dimethyl sulfoxide
2-Disk

) ( JQCS
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 .3نتایج و بحث
 .9-3نتایج مربوط به طیفکروماتوگرام  GC/MSگیاه آویشن
پیکهای مربوط به کروماتوگرام  GC/MSاسان

اندامهای هوائی گیاه آویشن که با درصد وزنی-وزنی (9/3 )W/W%با استفاده از روش تقطیر

با آب استحصال شده ،در شکل  5نشان داده شده است.

شکل  .9کروماتوگرام  GC/MSمربوط به اسانس استحصالشده از اندامهای هوائی گیاه آویشن

 .2-3ترکیبات طبیعی تشکیلدهندهی روغن اسانسی گیاه آویشن
بخشهای  199گرمی از برگهای خشیک شیده و پودر شیدهی گیاه آویشین به وسییلهی دسیتگاه کلونجر ،اسیان گیری شید .سیپ  ،اسان
اسییتحصییالشییده به دسییتگاه  GC/MSتزریق و ترکیبات طبیعی موجود در آن مورد شییناسییایی قرار گرفت .در جدول  ،5نام ،شییاخ

بازداری

کوات  ،درصید نسبی ،زمان بازداری (دقیقه) و گروه ترکیبات طبیعی موجود در ساختار شیمیایی روغن اسانسی حاصل از اندامهای هوایی گیاه
آویشن جمع آوری شده از منطقهی لواسان آورده شده است.

) ( JQCS
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 ترکیبات طبیعی تشکیلدهندهی روغن اسانسی استحصالشده از اندامهای هوائی گیاه آویشن.9 جدول

گروه ترکیب

زمان بازداری

طبیعی
MH

)(دقیقه

( JQCS )

درصد نسبی

شاخص بازداری

نام ترکیب

شماره

1 /3

9 /2

021

ɑ-Thujene

1

MH

1 /1

9 /3

033

1R-ɑ-Pinene

2

MH

1 /2

9 /2

031

Camphene

3

MH

1 /1

9 /3

009

β-Myrcene

3

MH

1 /5

9 /1

1995

ɑ-Phellandrene

5

MH

1 /1

9 /1

1912

ɑ-Terpinene

1

MH

0 /9

1 /0

1923

β-Cymene

2

OM

0 /2

9 /3

1932

1,8-Cineole

1

MH

19/9

3 /9

1950

γ-Terpinene

0

MH

19/19

9 /1

1911

Terpinolene

19

OM

11/1

9 /1

1199

β-Linalool

11

OM

13/1

9 /1

1112

Borneol

12

OM

13/3

9 /3

1121

4-Terpineol

13

OM

13/1

9 /1

1102

ɑ-Terpineol

13

OM

13/1

9 /2

1221

cis-Geraniol

15

NH

15/9

9 /1

1235

11

OM

15/2

9 /2

1231

Anisole ,2-isopropyl-5methylCitral

NH

15/3

9 /1

1233

11

OM

15/1

21/1

1251

Anisole , 2-isopropyl-4methyltrans-Geraniol

OM

11/9

9 /3

1203

ɑ-Citral

29

OM

11/1

21/00

1392

Thymol

21

OM

11/1

9 /1

1353

Carvacrol

22

OM

11/2

9 /1

1323

O-Acetylthymol

23

MH

11/2

12/0

1313

Carvacrol acetate

23

MH

11/0

1 /5

1323

Granyl acetate

25

SH

29/9

9 /1

1333

β-Caryophyllene

21

SH

29/1

9 /1

1313

ɑ-caryophyllene

22

SH

21/0

9 /2

1519

Elixene

21

SH

22/1

9 /5

1512

β-Bisabolene

20

SH

22/3

9 /5

1521

γ-Cadinene

39

SH

22/5

9 /2

1533

δ-Cadinene

31

SH

22/0

9 /1

1519

ɑ-Bisabolene

32

NH

23/3

9 /2

1512

Geraniol butyrate

33

OM

23/1

9 /2

1511

(-)-Spathulenol

33

OM

23/9

9 /3

1502

Caryophyllene oxide

35

12

10
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ادامهی جدول .9

زمان بازداری

گروه ترکیب

(دقیقه)

طبیعی
OS

شماره

نام ترکیب

شاخص بازداری

درصد نسبی

31

Cubenol

1133

9 /1

23/2

32

T-Cadinol

1251

9 /5

25/2

OS

31

Geranylhexanoate

1102

9 /1

22/1

NH

30

Sclareol oxide

1090

9 /1

39/3

NH

49/2

مجموع

با مطالعه و بررسی دقیق اندی های بازداری ،طیفهای جرمی موجود در کتابخانهی دستگاه  ،GC/MSمقایسهی این پارامترها با ترکیبات استاندارد
و نتایج مندر در جدول  30 ،5ترکیب شیمیایی در روغن اسانسی این گیاه شناسایی شد که مجموعاً  15/25درصد از کل ساختار اسان

را

تشکیل میدهند .ترکیبات اصلی تشکیلدهندهی اسان  ،گاما-ترپینن ( ،)3/91%کارواکرول استات ( ،)12/03%تران  -ژرانیول ( )21/13%و
تیمول ( )21/00%میباشد .همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،اسان

حاصل از  1/23%مونوترپن هیدروکربنی 12/53% ،مونوترپن اکسیژن-

دار 1/11% ،سزکوئیترپن هیدروکربنی و  9/51%سزکوئیترپن اکسیژندار تشکیل شده است.
 .3-3مروری بر تحقیقات پیشین پیرامون تجزیهی اسانس آویشن
کرمی اسبو و همکاران درسال  2919میالدی ،ضمن بررسی اسان

استحصالشده از گیاه آویشن ،به وجود تیمول و کارواکرول اشاره کردند

[ .]20المقطری و همکاران (سال  2911میالدی) ،در بررسی ساختار شیمیایی روغن اسانسی استحصالشده از منطقهی یمن ،تیمول و پی -سایمن
را به عنوان ترکیبات طبیعی عمده شناسایی و گزارش نمودند [ .]39سایر ترکیبات شناساییشده با درصد کمتر در ساختار روغنهای اسانسی
مربوطه شامل کاریوفیلن ،آلفا پینن ،میرسن ،تیمیل متیل استر ،کارواکرول ،بتا پینن ،آلفا کادینول-3 ،کارن ،تیمیل استات ،کامفن ،ژرماکرن دی،
سابینن ،اُ-سایمن ،لینالول ،ترپینئول1 ،و-1سینئول ،فارنسول-3 ،اکتانون ،کاریوفیلن اکسید و آلفا فالندرن بودند .زامبونلی و همکاران در سال
 2993میالدی ،در بررسی روغنهای اسانسی تجاری آویشن با روش تقطیر با آب ،مقادیر قابلتوجه تیمول را در تمامی نمونهها شناسائی نمودند
[ .]31در تحقیق جالب تراس و همکاران در سال  2992میالدی ،روغنهای اسانسی حاصل از اندامهای هوایی گیاه آویشن در منطقهی کاتالونیا
در  3ارتفاع متفاوت از سطح دریا مورد ارزیابی قرار گرفته و دو نوع شیمیایی شاخ

یکی شامل ترکیب غالب 1و-1سینئول و دیگری واجد

لینالول را گزارش نمودند [ .]32جردن و همکاران در سال  2991میالدی ،روغنهای اسانسی گیاه آویشن اسپانیایی را با روش تقطیر با آب
بررسی و اجزای اصلی تشکیلدهنده ی آنها را با یکدیگر مقایسه نمودند .در این تحقیق ،اجزاء اصلی موجود در روغن حاصل از روش تقطیر با
آب بهترتیب1و-1سینئول ،ترپینیل استات ،بورنئول ،لینالول ،بتا پینن ،آلفا-ترپینئول و کامفور شناسائی و گزارش گردید [.]33
 .5-3تعیین ترکیبات فالونوئیدی ،فنولیک و IC50

جهت تعیین ترکیبات فالونوئیدی ،فنول و  ،IC50طبق روشهای ذکر شیده در بخشهای پیشیین ( 19-2 ،0-2و  ، )11-2یک سری آزمایش
جامع انجام و خالصهی نتایج حاصله در جدول  1آورده شده است.
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جدول  .4میانگین میزان فنول کل ،فالونوئید و مقدار  IC50عصارهی متانولی گیاه آویشن

عصارهی گیاه آویشن

میانگین فنول کل ()mg/g

میانگین فالونوئید ))mg/g

)IC50 (mg/mL

522/33 ± 2/02

2/35 ± 9/3

25/13 ± 9/13

میانگین  ±انحراف معیار میباشد.

 .9-3نتایج اثرات ضدباکتریایی در روش دیسک دیفیوژن
جهت تعیین اثرات ضیدباکتریایی اسیان

گیاه آویشین ،طبق روشهای دیسیک دیفیوژن در بخشهای پیشیین ،یکسری آزمایش تکمیلی

انجام و نتایج حاصله در جدول ( )2آورده شده است.
جدول  .4مقایسهی میانگین تأثیر نوع اسانس و نوع باکتری بر قطر هالهی عدم رشد در روش دیسک دیفیوژن

باکتری

انحراف معیار

خطای معیار

میانگین (دیسک)

تکرار

21/1

1/9

12/29

15

Staphylococcus aureus

12/2

12/1

13/21

15

Bacillus subtilis

23/1

12/1

1/10

15

Escherichia coli

21/1

12/1

1/1

15

Pseudomonas aeroginosa

اسانس

Thymusvulgaris

نتایج مندر در جدول ( 2روش دیسک دیفیوژن) ،نشان میدهند که گیاه آویشن بر روی هر چهار باکتری اثر مهار رشد داشته و دارای فعالیت
ضیدباکتریایی میباشیند .در انجام این سری آزمایشات،آنتیبیوتیک جنتامیسین به عنوان کنترل مثبت مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به
مندرجات این جدول ،روغن اسیانسی گیاه آویشن به طور تجربی ،بیشترین قطر هالهی عدم رشد را بر روی باکتری باسیلوس سوبتیلی

با مقدار

 21/13± 2/12و کمترین قطر هالهی عدم رشد مربوط به باکتری سودمناس آئرژینوزا با مقدار  1/1 ± 1/21را در بر داشته است.
 .5نتیجهگیری
امروزه ،کشیورهای مختلف در پی یافتن گیاهان و ترکیبات طبیعی ارزشیمندی هستند که در درمان بیماری ها مفید باشند ،یا بتوان از آنها به
عنوان یک ماده ی طبیعی در صیینایع مختلف اسییتفاده نمود .از آنجایی که گیاهان دارویی و معطر در دنیا جهت تغذیه و درمان بیماریها بسیییار
مؤثر و از اهمیت ویژهای برخوردار میباشییند ،شییناسییایی ترکیبات موجود در آنها به خصییوص گونههای بومی کشییور ،مورد توجه محققان و
پژوهشیگران این رشیته قرار گرفته است .کشور ما به دلیل شرایط خاص اقلیمی خود منبع سرشاری از این گونههای مهم و نادر گیاهی محسوب
میشیود .با وجود بررسیهای فراوان صورت گرفته در گونههای معطر و دارویی کشور ،هنوز زمینههای تحقیقاتی متعددی جهت شناسایی گونه
ها و یا ترکیبات مهم تشیکیلدهندهی سیاختار آنها وجود دارد .ارائهی راهکارهایی جهت تضمین سالمت جامعهی جهانی از منابع طبیع موجود،
در دنیای کنونی از اهمیت بسیزایی برخوردار اسییت .در شییرایطی که داروهای شییمیایی عالوه بر اثرات سییوء بر سییالمت جامعه انسییانی ،طبیعت
پیرامون ما را به مخاطره انداختهاند ،ضروری است تا جهت شناخت مواد مؤثرهی گیاهان از جمله اسان ها ،روشهای استحصال و سنجش کمی
و کیفی آنها ،تحقیقات دامنهداری صیییورت پذیرد.گیاه آویشییین ،گیاهی دارویی و علفی ،چندسیییاله و چوبی اسیییت که در نقاط مختلف ایران
میروید .بررسی نتایج حاصل از شناسایی ترکیبات شیمیایی روغن اسانسی این گیاه در این پژوهش نشان داد که از مجموع  33ترکیب شیمیایی
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شییناسییاییشییده که  15/25%سییاختار اسییان

حاصییل از اندامهای هوایی آن را تشییکیل میدهند ،عمدهترین ترکیبات ،گاما-ترپینن (،)3/91%

مجله شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی

کارواکرول اسیییتات ( ،)12/03%تران  -ژرانیول ( )21/13%و تیمول ( )21/00%میباشیییند .نتایج این تحقیق نشیییان داد که میزان  IC50در گیاه
آویشن  25/13±9/13 mg/mLمیباشد .از طرف دیگر ،اندازهگیری مقدار کل ترکیبات فنولی به روش فولین سیوکالتیو مشخ

شد .بر اساس

این سییینجش ،میزان میانگین ترکیبات فنول کل در گیاه آویشییین معادل  112/0 ±2/02± mg/gبود .بعالوه ،میزان فالونوییدهای موجود در
اسیان

نیز به روش کالریمتری تعیین و میزان میانگین فالونوئید در این گیاه  2/35±9/3 mg/gبرآورد میشیود .در بررسی اثر ضدباکتریایی ،از

روشهای مختلفی چون روش دیسیک دیفیوژن اسیتفاده شد .فعالیت ضدمیکروبی اسان ها بر روی  3سوش باکتری با نامهای استافیلوکوکوس
اورئوس مقاوم به متیسیییلین ،باسیییلوس سییوبتیلی

(باکتریهای گرم -مثبت) و باکتریهای سییودمناس آئرژینوزا ،اشییریشیییاکالی (باکتریهای

گرم -منفی ) مورد بررسییی قرار گرفت .نتایج حاصییله نشییان دادند که گیاه آویشیین بر روی  3باکتری اثر بازدارندگی داشییته (دارای فعالیت
ضیدباکتری) و از آنتیبیوتیک جنتامایسیین به عنوان کنترل مثبت در آزمایشیات مربوطه استفاده شده است .گیاه آویشن بیشترین و کمترین قطر
هالهی عدم رشید را به ترتیب بر باکتری باسیلوسسوبتیلی

با مقدار میانگین 21/13 ± 2/12و باکتری سودمناسآئرژینوزا با مقدار میانگین1/21

 1/1 ±اعمال نمود .در عینحال ،در مقایسیه با آنتیبیوتیک جنتامایسیین ،روغن اسیانسی گیاه آویشن اثر ضدباکتریایی کمتری از خود نشان داد.
در نهایت ،نتایج حاصله نشان داد که گیاه آویشن در مقایسه با آنتیبیوتیک جنتامایسین ،اثر ضدباکتریایی کمتری را از خود نشان داده است.
بنابراین از مهمترین دالیل مشاهدهی اثرات ضدباکتریایی در اسان
الف -مادهی مؤثره دارای اثرات ضیدباکتریایی در اسیان

یا عصارهی گیاهان میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

و عصیارهی گیاهان می باشیند ،به علت پایین بودن غلظت اسان

و عصاره در برخی

گیاهان اثرات ضدباکتریایی در آنها مشاهده نمیشود.
ب -عامل دیگری که می تواند اثرات ضییدباکتریایی عصییاره یا اسییان

یک گیاه را تحتتأثیر قرار دهد ،محیط کشییت مورد اسییتفاده میباشیید.

تفاوت در اثرات ضیدباکتریایی یک ماده در محیط کشیت های گوناگون به اثبات رسیده است .در مجموع با توجه به اثر ضدمیکروبی عصارهی
گیاه آویشن مورد مطالعه ،میتوان از این گیاه (با منشاء طبیعی) به عنوان منبع مناسبی با اثرهای میکروبکشی شاخ
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