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مطالعه فعالیت آنتیاکسیدانی و ضد میکروبی عصاره متانولی
سه گونه از جنس  Trigonella L.از ايران
رؤیا کرمیان * ،مصطفی اسدبگی و زهرا حاجمرادی
گروه زیستشناسی ،دانشكده علوم ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

چکیده
جنس  Trigonella L.یكی از جنسهای مهم تیره  Fabaceaeاستت کته ابلتو گونتههتای نن ارزش بتذایی و دارویتی
دارند .در این بررسی ،فعالیت پاد اکسایشی (ننتیاکسیدانی) عصارههای متانولی سه گونته از ایتن جتنس )،T. disperma
 T. teheranicaو  (T. subenervisبه روش مهار رادیكال نزاد  DPPHارزیتابی شتد .محتتوای فنتو و فنونودیتد کتو بته
ترتیو به روشهای فولن-سیوکالتو و کلرید نلومینیوم اندازهگیری شتد .همچنتین ،فعالیتت تد میكروبتی عصتارههتای
متانولی به روش انتشار دیسك در برابر شش سویه باکتری گرم مثبت و منفی مطالعه و مقایسته شتد .نتتای نشتان داد کته
محتوای فنو کو در سه گونه مطالعه شده از  0 ± 0/20تا  22/2 ± 9/0میلیگرم بر گرم وزن خشك و محتوای فنونودید
کو از  0/23 ± 0/33تا  90/00 ± 9/2میلیگرم بر گرم وزن خشك متغیر است .به عنوه ،عصارههای گونتههتای مطالعته
شده فعالیت ننتیاکسیدانی درخور توجهی نشان دادند .با وجود این ،تفاوت معنیداری میان مقتادیر بلتتت مهتار بیشتینه
 00درصد ) (IC50ننها مشتاهده نشتد .بیشتترین فعالیتت مهارکننتدگی رادیكتال نزاد  DPPHدر گونته  T. subenervisبتا
مقدار  IC50معادل  0/923 ± 0/000میلیگرم بر میلیلیتر مشاهده شتد .گونتههتای مطالعته شتده بته ویت

ه T. teheranica

فعالیت د میكروبی خوبی در برابر باکتریهای مورد مطالعه نشان دادند.
واژههای کلیدی :فعالیت ننتیاکسیدانی ،فعالیت

مقدمه

د میكروبی ،فنونودید ،فنوTrigonella L. ،

تغذیتتتهای دارنتتتد T. foenum-graecum .یكتتتی از

جنس شنبلیله ) (Trigonella L.متعلق به تیره بزرگ

گونههای معرو

این جنس است که معموال بته عنتوان

باقندیتتان ) (Fabaceaeمتشتتكو از حتتدود  000جتتنس و

ستتبزی کشتتت متتیشتتود .ایتتن گونتته دارای وی گتتی

 90000گونتته در دنیاستتت ).(Rakhee et al., 2004

کرمکشی در برابر نماتودهاست و در طو سنتی هند بته

دارویتتی و

عنتتوان متتاده تتتوبتتر و متتدر و نیتتز بتترای درمتتان ورم،

گونتتههتتای ملتلتتن ایتتن جتتنس مصتتار

*نویسنده مسؤول :نشانی پست الكترونیك ،r_karamian@basu.ac.ir :شماره تماس00990289003 :
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بیمتتاریهتتای قلبتتی ،گرفتگتتی عتترو و بتتزرگشتتدگی

در داروستتازی ،پزشتتكی و درمتتانهتتای طبیعتتی استتت

طحال و کبد به کار میرود .از ایتن گونته همچنتین ،بته

).(Abiy et al., 2005

عنتتوان عامتتو تتد دیابتتت و پتتایین نورنتتده گلتتوکز و

تنوع گستردهای از مولكولهای ننتیاکسیدانی مانند

کلسترول خون نیتز بته طتور گستترده استتفاده متیشتود

ترکیبات فنلی (اسیدهای فنلی ،فنونودیدها ،کودینون هتا

) T. caerulea .(Dangi et al., 2004گونته دیگتری از

و تاننها) ،توکوفرولهتا ،کاروتنودیتدها و نستكوربیك

این جنس است که از دانهرستهای جوان نن به عنتوان

اسید در گیاهان حضور دارند .ایتن ننتتیاکستیدانهتای

بتتذا و نیتتز در صتتنعت تهیتته پنیتتر استتتفاده متتیشتتود

طبیعی در بلش های ملتلن گیاه مانند چوب ،پوستت،

) T. elliptica .(Grossheim, 1945یا شتنبلیله شتیرازی

ساقه ،میوه ،برگ ،ریشه ،گو ،دانه گترده و بتذر توزیتآ

از بقوالت انحصاری و بسیار ارزشتمند مرتعتی در ایتران

شتدهانتد ) .(Chanwitheesuk et al., 2005ترکیبتات

است که با پراکندگی نسبتا زیاد ،به صورت گونه همراه

فنلتتی ننتتتیاکستتیدانی ممكتتن استتت بتته عنتتوان اجتتزای

در ترکیتتتو گیتتتاهی موجتتتود در تیت ت هتتتای مرتعتتتی

مهارکننده رادیكالهای نزاد یا کتنتکننتده یتونهتای

عرصههای کوهستانی دیده میشود (مقیمی.)9300 ،

فلزی فعتال در واکتنشهتای احیتا کته قتادر بته کاتتالیز

ایجتاد بتیش از صتد گونته

پراکسیداسیون لیيیدها هستند ،به کار روند (Schroeter

رادیكالهای نزاد باعت

بیمتتتاری در انستتتان ماننتتتد نترواستتتكلروزیز ،دیابتتتت،

) .et al., 2002ایتن ترکیبتات در کموتاکستونومی نیتز

نرتریت ،کمخونی ،صدمات جبران ناپذیر بافتی ،نسیو

کاربرد وسیعی دارند .فنونودیدهتا مهتم تترین ترکیبتات

به سیستم عصبی مرکزی ،گاستریت و سرطان میشتوند

فنلتتی از نتتتر تاکستتونومیكی هستتتند کتته واجتتد هستتته

)Cook and Samman, 1996؛ Kumpulainen and

مشترك با تنوع وسیعی از گروههتای جتانبی هستتند .در

Salonen, 1999؛  .(Valko et al., 2004فرنینتتد

گونتتتههتتتای گیتتتاهی ملتلتتتن تنتتتوع چشتتتمگیری از

اکسیداسیون ،عامو اصلی تولیتد رادیكتالهتای نزاد در

فنونودیدها مشاهده میشود .باقندیتان ،فنونودیتد هتایی

متتتواد بتتتذایی ،داروهتتتا و موجتتتودات زنتتتده استتتت

مانند ایزوفنونودیتدها و  -0داکستی ایزوفنونودیتدها بتا

) .(Halliwell, 2000عدم توازن بین تولید رادیكالهای

ساختار شیمیایی وی ه تولید میکنند .این فنونودیدها بته

نزاد و سیستمهای دفاعی ننتیاکسیدانی میتواند باعت

عنتتوان ترکیبتتات دفتتاعی در برابتتر میكروارگانیستتمهتتای

نسیو به ماکرومولكول های زیستی مهم ماننتد لیيیتدها،

بیماریزا و یا سیگنالهای شیمیایی در هتمزیستتی بترای

پروتئینها و اسیدهای نوکلئیك شود (Poulson et al.,

تثبیت ازت نقش مهمی ایفا میکنند .از سوی دیگتر ،بته

) .1998در حتتال حا تتر ،ننتتتیاکستتیدانهتتای طبیعتتی

عنتتوان ترکیبتتات بتتذایی و علوفتتهای اهمیتتت زیستتتی

موجود در بذاها و گیاهان توجه زیادی را به خود جلو

فراوانی برای انسان و دام دارند ).(Aoki et al., 2000

کتتردهانتتد ،زیتترا دارای نجتتار جتتانبی کمتتتری هستتتند

ابلو مطالعاتی کته تتاکنون در جتنس Trigonella

) .(Maxwell, 1995فعالیتهای ننتیاکستیدانی و تد

پیرامون شناسایی ترکیبات شیمیایی ،ختوا

دارویتی و

میكروبی عصاره های گیاهی اساس کتاربرد وستیآ ننهتا

فعالیت ننتیاکسیدانی ننها صتورت گرفتته استت ،روی
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گونه ختوراکی  T. foenuem-greacumمتمرکتز استت

این گونه ها ،گیاهانی چندساله و انحصاری ایتران بتوده،

)Sood, 1975؛ Girardon et al., 1985؛ Girardon et

متعلق به بلش  Ellipticaeهستند.

al., 1989؛  .(Ahmadiani et al., 2004همچنین ،اجزا
ملتلتتن تشتتكیودهنتتده استتانس گونتته T. disperma

مواد و روشها

بررسی و با اجزا استانس گونته T. foenuem-greacum

مواد گیاهی

مقایسته شتد ) .(Ranjbar et al., 2009در ایتن مطالعته،

گونههای مطالعه شده از زیستگاههتای طبیعتی ختود

برای نلستین بار محتوای فنو و فنونودید کتو ،فعالیتت

جمتتآنوری شتتده ،در هربتتاریوم دانشتتگاه بتتوعلی ستتینا

ننتیاکسیدانی و د میكروبی سه گونه ،T. disperma

) (BASUنگهتتداری شتتدهانتتد کتته مشلصتتات ننهتتا در

 T. teheranicaو  T. subenervisبررستی شتده استت.

جدول  9مشاهده میشود.

جدول  -9مشلصات سه گونه مطالعه شده از جنس Trigonella

گونه مطالعه شده

محو جمآنوری

جمآنوری کننده

تاریخ جمآنوری

ارتفاع (متر)

شماره هرباریومی

T. disperma

قزوین :نوج به نبگرم ،نبگرم

رنجبر و حاجمرادی

3/0/9308

9832

BASU14486

T. teheranica

تهران :تهران به هراز 20 ،کیلومتر به

رنجبر و حاجمرادی

9300/3/1

9000

BASU29401

رنجبر و حاجمرادی

9300/3/90

9020

BASU27614

T. subenervis

بومهن
خراسان :کاشمر به نیشابور ،کوه
سرخ ،قبو از ریوش

مواد شیمیايی

شرایط خت توستط دستتگاه روتتاری  Lab Techمتدل

همه مواد شیمیایی و حنل های استفاده شده در ایتن
پ وهش از شرکت مرك (نلمان) و 9و -9دی فنیتو -2
پیكریو هیدرازیو ) (DPPHاز شرکت سیگما (نمریكا)
با درصد خلو

باال تهیه شده است.

روش عصارهگیری

 Ev311خارج و سيس خشك شد.
تعیین محتوای فنل کل

محتتتوای فنتتو کتتو در عصتتارههتتا توستتط شناستتاگر
فتتولین-ستتیوکالتئو ) (Folin-Ciocalteuستتنجش شتتد.
بتتدین منتتتور  0/0میلتتیلیتتتر عصتتاره رقیتتق شتتده (0/0

گونتتههتتای مطالعتته از زیستتتگاههتتای طبیعتتی ختتود

میلی لیتر از عصاره  )9:90 g/mlاز هر عصاره گیتاهی یتا

جمآنوری شده ،پس از خشك شدن در دمای اتتا تتا

گالیك اسید (استتاندارد فنتو) بتا  0میلتیلیتتر شناستاگر

زمتتان استتتفاده در ظتتر هتتای دربستتته و دور از نتتور

فولین-سیوکالتئو مللوط شد .سيس  0میلیلیتر کربنتات

نگهداری شدند .برای تهیه عصاره 20 ،گرم پتودر گیتاه

سدیم یك موالر به مللوط ا تافه و در دمتای اتتا بته

خشك شده از هر گونه با  200میلیلیتر متانول به وستیله

مدت  90دقیقه نگهداری شد .سيس ،جتذب نن توستط

سوکسله عصارهگیری شد .سيس ،حنل عصارهها تحت

 Perkinمتتتتدل

دستتتتتگاه استتتتيكتروفتومتر Elmer
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 UV/Visible Lambda 45در طول متوج  800نتانومتر

استتتيكتروفتومتر  Perkin Elmerمتتتدل UV/Visible

جبت شد .محتوای فنو کو در عصارههتای مطالعته شتده

 Lambda 45اندازهگیری شد و از نسكوربیك استید بته

به صورت معادل میلیگرم گالیك اسید ) (GAEبر گرم

عنوان شاهد استاندارد استفاده شد .سيس IC50 ،عصارههتا

وزن خشك ارایه شتد .نمونتههتا در سته تكترار بررستی

و نسكوربیك اسید محاسبه شد .نمونتههتا در سته تكترار

شدند ).(McDonald et al., 2001

بررستتی شتتدند .درصتتد فعالیتتت مهارکننتتدگی رادیكتتال

تعیین محتوای فالونوئید کل

 DPPHهر عصاره با استتفاده از رابطته زیتر محاستبه شتد:

ستتنجش محتتتوای فنونودیتتد کتتو بتته روش کلریتتد

(=ASجتتتذب محلتتتول واکنشتتتی ( DPPHو عصتتتاره)،

نلومینیوم انجام شد .بتدین منتتور  0/0میلتی لیتتر از هتر

=ABجتتذب محلتتول واجتتد عصتتاره و فاقتتد  DPPHو

عصتتاره ( )9:90 g/mlبتتا  9/0میلتتیلیتتتر متتتانول0/9 ،

=ACجذب محلول واجد  DPPHو فاقد عصاره).

میلتتیلیتتتر کلریتتد نلومینیتتوم  90درصتتد 0/9 ،میلتتیلیتتتر
استتات پتاستتیم یتتك متتوالر و  2/0میلتتیلیتتتر نب مقطتتر
مللوط شد .مللوط به متدت  30دقیقته در دمتای اتتا

]).DPPH=100[1-(AS-AB/AC
سويههای باکتری مورد مطالعه
بتتاکتریهتتای مطالعتته شتتده عبارتنتتد ازProteus :

قرار داده شد .ستيس ،جتذب مللتوط واکنشتی در 090

)Bacillus megaterium ،vulgaris (PTCC 1079

نتتانومتر توستتط استتيكتروفتومتر  Perkin Elmerمتتدل

)Serratia marcescens (PTCC ،(PTCC 1017

 UV/Visible Lambda 45جبت شتد .مقتدار فنونودیتد

)Staphylococcus ،Eshershia coli (Wild) ،1111

کو عصارهها بته صتورت معتادل میلتیگترم کودرستتین

) aureus (Wildو ).Bacillus cereus (PTCC 1247

) (QEبر گترم وزن خشتك بیتان شتد .نمونتههتا در سته

ارزيابی فعالیت ضد میکروبی

تكرار بررسی شدند ).(McDonald et al., 2001
ارزيابی فعالیت آنتیاکسیدانی

برای تعیین حساسیت ستویه هتای بتاکتری نستبت بته
عصتتاره متتتانولی گیاهتتان متتورد مطالعتته از روش انتشتتار

ارزیتتابی فعالیتتت ننتتتیاکستتیدانی بتتا بررستتی فعالیتتت

دیسك استفاده شد ) .(Awoyinka et al., 2007بتدین

مهارکننتتتدگی رادیكتتتال نزاد  DPPHتوستتتط عصتتتاره

منتور ،ابتتدا از همته ستویههتای بتاکتری ،سوسيانستیون

گیاهان متورد مطالعته ستنجش شتد (Stojicevic et al.,

معتتادل نتتیم متتك فارلنتتد ( )9/0×900 cfu/mlتهیتته شتتد.

) .2008بدین منتتور ،محلتول متتانولی از هتر عصتاره در

سيس ،با  900میكرولیتتر از سوسيانستیون تهیته شتده بتر

بلتتهای ملتلن  0/0 ،0/0 ،0/0 ،0/2و  9میلیگرم در

سطح محیط مولر هینتون نگار ،کشت یكنواخت انجتام

میلیلیتر تهیه شد .سيس 2/0 ،میلتیلیتتر از هتر عصتاره بتا

شد .پس از نن ،دیستكهتای بننتك استتریو (ستاخت

یتتك میلتتیلیتتتتر محلتتول متتتتانولی  DPPHبتتا بلتتتتت

ایتتران ،شتترکت پتتادتن طتتو) در بلتتتتهتتای ملتلتتن

 3/0×90-0متتوالر مللتتوط و پتتس از بهتتم زدن شتتدید بتته

عصتتاره متتتانولی ( 00 ،20 ،92/0و  900میلتتیگتترم بتتر

مدت  30دقیقه در دمای اتا و در تاریكی نگهداری شد.

میلیلیتر) بوطهور شتد و در نهایتت ،دیستكهتای تهیته

سيس ،جتذب مللتوط واکنشتی در  098نتانومتر توستط

شده با فاصله معین از یكدیگر و از لبه پلیت روی ستطح
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نگار قرار داده شدند .پلیت ها به مدت  20ساعت در 38

فنونودیتتتتتد کتتتتتو در دو گونتتتتته subenervis

درجه سانتیگراد نگهداری و سيس قطر هالته عتدم رشتد

 T. teheranicaتفاوت معنیداری نشان نمیدهد.

در اطرا

دیسكهای حاوی عصاره اندازه گیتری شتد.

قطر هاله  8میلی متری به عنوان مقاوم در نتر گرفته شتد.
همچنتتتین ،از دیستتتك حتتتاوی ( DMSOرقیتتتقکننتتتده

 T.و

جدول  -2محتوای فنو و فنونودید کو در سه گونته .Trigonella
مقادیر ،میانگین  3تكرار  SD ±است .حرو
اختن

یكسان بیتانگر عتدم

معنیدار در سطح  P≤0.05است.
محتوای فنونودید

محتوای فنو

کو )(mg/g

کو )(mg/g

0±0/20a

عصارهها) به عنوان شاهد منفتی و از دیستك حتاوی 30

گونه

میكروگرم جنتامایسین و پنیسیلین به عنوان شاهد مثبت

T. disperma

0/23±0/33a

استفاده شد .برای اطمینان ،این نزمایش برای هتر ستویه

T. subenervis

90/00±9/2b

22/2±9/0b

باکتری سه بار تكرار شد و میانگین قطر هالته هتا در سته

T. teheranica

1/98±0/90

29/30±0/1

تكرار به عنوان قطر نهایی جبت شد.
تحلیل دادهها

b

b

ارزيابی فعالیت آنتیاکسیدانی

نتای حاصو از بررسی میزان فعالیت ننتیاکستیدانی

همه نزمایشها در قالو سه تكرار انجام شد .دادههای

عصتتتاره ستتته گونتتته مطالعتتته شتتتده بتتتا روش پتانستتتیو

حاصتتو از هتتر نزمتتایش بتتا نتترمافزارهتتای  Excelو SPSS

مهارکننتتدگی رادیكتتال  DPPHدر شتتكوهتتای  9و  2و

نسله  92/0تحلیو شد .سيس ،مقایسه میانگینهتا بته روش

جتتدول  3ارایتته شتتده استتت .هتتر ستته گونتته فعالیتتت

دانكن در سطح  P<0/00انجام شتد .نتتای حاصتو از ایتن

ننتی اکستیدانی درختور تتوجهی را نشتان متیدهنتد ،بتا

بررسی به صورت میانگین  ±انحرا معیار بیان شد.

وجود این ،تفتاوت معنتیداری میتان مقتادیر  IC50ننهتا
مشاهده نمیشود.

نتايج
تعیین محتوای فنل و فالونوئید کل

نتای حاصو از سنجش محتتوای فنتو کتو بتا معتر

ارزيابی فعالیت ضد میکروبی

نتای مربوط به ارزیابی فعالیت د میكروبتی عصتاره
ستتتتته گونتتتتته subenervis

disperma ،T.

 T.و

فولین-سیوکالتئو نشان میدهد کته محتتوای فنتو کتو در

 T. teheranicaدر برابر شش سویه باکتری گرم مثبتت و

نمونهها بین  0تا  22/2میلیگرم بر گرم وزن خشك متغیر

منفی ،به ترتیو در جدولهتای  0تتا  0ارایته شتده استت.

استت .گونته  T. subenervisبتا مقتدار  ،22/2بیشتترین و

عصتتتاره حاصتتتو از گونتتته  T. dispermaدر برابتتتر

گونه  T. dispermaبتا مقتدار  0میلتیگترم بتر گترم وزن

باکتریهای Staphylococcus ،Bacillus megaterium

خشك کمتترین محتتوای فنتو را نشتان داد (جتدول .)2

 Bacillus cereus ،aureusو  Serratia marcescensو

همچنتتتتین ،گونتتتته  T. subenervisبیشتتتتترین (90/00

به وی ه  Proteus vulgarisمؤجر بوده است .بلتتتهتای

میلیگترم بتر گترم وزن خشتك) و گونته T. disperma

مهار کننده حاصو بر حستو میلتیگترم بتر میلتیلیتتر در

کمترین ( 0/23میلیگرم بر گترم وزن خشتك) محتتوای

عصتتتاره متتتتانولی حتتتو شتتتده در محلتتتول  DMSOدر

فنونودیتتد کتتو را داراستتت (جتتدول  .)2محتتتوای فنتتو و

جتتدولهتتای  0تتتا  0ارایتته شتتده استتت .عصتتاره گونتته
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 T. subenervisبتر روی بتاکتریهتای ،Eshershia coli
cereus ،Proteus

vulgaris

بتتتتتاکتریهتتتتتای vulgaris

 Bacillusو

،Proteus

Basillus

،Serratia marcescens ،megaterium

Eshershia

 Saphylococcus aureusو بتتتته ویتتت ه marcescens

 coliو  Staphylococcus aureusو بته ویت ه Bacillus

 Serratiaو عصتتتاره گونتتته  T. teheranicaبتتتر روی

 cereusمؤجر بوده است.

شكو  -9مقایسه فعالیت مهار رادیكال  DPPHتوسط عصاره سه گونه شكو  -2مقایسه مقادیر  IC50عصاره سه گونه  Trigonellaدر مقایسته
با نسكوربیك اسید .مقادیر ،میتانگین  3تكترار  SD ±استت .حترو

.Trigonella

یكسان بیانگر عدم اختن

معنیدار در سطح  P≤0.05است.

جدول  -3درصد فعالیت مهارکنندگی رادیكال  DPPHتوسط عصاره سه گونه  .Trigonellaمقادیر ،میانگین  3تكرار  SD ±استت .حترو یكستان
بیانگر عدم اختن معنیدار برای میانگینها و مقادیر  IC50در هر ستون و در مورد بلتتهای ملتلن در هر سطر در سطح  P≤0.05است.
درصد مهار رادیكال DPPH
بلتت )(mg/ml

گونه
T. disperma
T. subenervis
T. teheranica
Ascorbic acid

میانگین

IC50

0/921±0/002a
a

0/923±0/000

a

0/920±0/000

0/2

0/0

0/0

0/0

9

88/00±9/0a

09/00±2/2a

00/00±9/2b

13/30±2/0b

10/30±9/0b

08/00b

a

09/00±3/3

b

c

c

c

c

a

00/10±2/0

a

00/00±3/0

10/00±2/0

a

00/09±0/0

a

00/00±9/0

18/00±0/1

ab
a

18/01±9/2

b

00/08±9/8

a

09/29±9/8

12/30±2/2

00/00±0/0

03/18±2/2

b
a

12/08

b

00/03

10/02±2/1

a

00/09

00/90±9/9

b

0/900±0/009

جدول  -0فعالیت د میكروبی عصاره  T. dispermaدر برابر شش سویه باکتری گرم مثبتت و منفتی .مقتادیر ،میتانگین  3تكترار  SD ±استت.
حرو

یكسان بیانگر عدم اختن

معنیدار در سطح  P≤0.05است=na .بیرفعال در برابر باکتری مطالعه شده.

سویه باکتری

ناحیه ممانعت بر حسو ) (mmدر بلتتهای ملتلن عصاره )(mg/ml
شاهد منفی )(DMSO

92/0

20

00

900

Proteus vulgaris

na

na

8 0/00 a

1 0/90 b

90 0/33 c

Eshershia coli

na

na

na

na

.na

Bacillus cereus

na

na

na

Staphylococcus aureus

na

na

na

na
a

8 0/90

0 0/92
b

0 0/00

Bacillus megaterium

na

na

na

na

8 0/90

Serratia marcescens

na

na

na

na

8 0/00
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جدول  -0فعالیت د میكروبی عصاره  T. subenervisدر برابر شش سویه باکتری گرم مثبت و منفی .مقتادیر ،میتانگین  3تكترار  SD ±استت.
حرو

یكسان بیانگر عدم اختن

معنیدار در سطح  P≤0.05است=na .بیرفعال در برابر باکتری مطالعه شده.
ناحیه ممانعت بر حسو ( )mmدر بلتتهای ملتلن عصاره ()mg/ml

سویه باکتری

شاهد منفی )(DMSO

92/0

20

Proteus vulgaris

na

na

na

Eshershia coli

na

na

na

Bacillus cereus

na

na

na

Staphylococcus aureus

na

na

na

Bacillus megaterium

na

na

Serratia marcescens

na

na

00
a

0±0/20

0±0/00

b

a

8±0/92

90±0/20
8±0/00

na

b

0±0/90

0±0/20

na

na
a

900

.na

na
b

90±0/90

c

92±0/30

جدول  -0فعالیت د میكروبی عصاره  T. teheranicaدر برابر شش سویه باکتری گرم مثبت و منفی .مقتادیر ،میتانگین  3تكترار  SD ±استت.
حرو

یكسان بیانگر عدم اختن

معنیدار در سطح  P≤0.05است=na .بیرفعال در برابر باکتری مطالعه شده.

سویه باکتری

ناحیه ممانعت بر حسو ( )mmدر بلتتهای ملتلن عصاره ()mg/ml
شاهد منفی )(DMSO

92/0

20

Proteus vulgaris

na

na

na

Eshershia coli

na

Bacillus cereus

na

Staphylococcus aureus

na

Bacillus megaterium

na

Serratia marcescens

na

بحث

na
a

8±0/90

na
b

90±0/20

na
a

8±0/99
na

na
b

0±0/22

a

8±0/00

00

900

0±0/00 a

90±0/33 b

a
c

8±0/90

92±0/90

8±0/00 a
c

90±0/30
b

0±0/20

b
d

1±0/33

90±0/00

0±0/20 b
d

99±0/20
c

1±0/90

دادهاند که فعالیت زیستی این ترکیبتات بتا فعالیتتهتای

ابلتتو مطالعتتاتی کتته تتتاکنون پیرامتتون ترکیبتتات

ننتیکسیدانی ننهتا در ارتبتاط استت (Gryglewski et

دارویی و فعالیتت ننتتیاکستیدانی در

) .al., 1987فعالیت ننتیاکسیدانی در گیاهان ابلتو بتا

جنس  Trigonella L.انجام شده استت ،بتر روی گونته

در نتتتر گتترفتن محتتتوای ترکیبتتات فنلتتی ننهتتا ارزیتتابی

خوراکی  T. foenuem-greacumمتمرکتز بتوده استت.

متیشتود )Shahidi et al., 1992؛ Wojdyło et al.,

در این مطالعه ،محتوای فنتو و فنونودیتد کتو ،فعالیتت

) Lapornik .2007و همكاران ( )2000نشان دادنتد کته

ننتیاکستیدانی و نیتز فعالیتت تد میكروبتی سته گونته

متتتانول ،حنل تی متتؤجر بتترای تلریتتو دیتتواره ستتلولی و

 T. teheranica ،T. dispermaو T. subenervis

نزادسازی ترکیبات فنلتی از ستلول استت و ننتزیم پلتی

بررسی شتد .ترکیبتات فنلتی بتا وی گتی مهتار کننتدگی

فنو اکسیداز ملرب پلی فنتوهتا ،در ایتن محتیط خنثتی

رادیكتتالهتتای نزاد ،ممانعتتت از فعالیتتت ننتتزیمهتتای

متتیشتتود .بنتتابراین ،عصتتاره متتتانولی گیاهتتان بیشتتترین

اکستتیداتیو و هیتتدرولیتیك و نیتتز فعالیتتت تتد التهتتابی

پتانسیو مهارکنندگی رادیكتال  DPPHرا در مقایسته بتا

شناخته شدهاند ) .(Frankel, 1995برخی شتواهد نشتان

بسیاری از حنلهتا دارد ).(Miliauskasa et al., 2004

شیمیایی ،خوا
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نتای حاصتو از ایتن مطالعته نشتان داد کته بتین فعالیتت

تحقیقات جامآتر در زمینه گیاهان دارویی را نشان داده،

ننتیاکسیدانی و محتوای ترکیبتات فنلتی در گونتههتای

افزایش روزافزون مقاالت منتشر شده در زمینته ختوا

مطالعه شتده رابطته مستتقیمی وجتود دارد و بتا افتزایش

د میكروبتی گیاهتان را توجیته متیکنتد (Cecchini,

محتوای ترکیبات فنلی ،فعالیت ننتی اکستیدانی افتزایش

) .1995گونتتتههتتتای مطالعتتته شتتتده بتتته ویت ت ه گونتتته

متتییابتتد .ایتتن ترکیبتتات متتیتواننتتد مستتؤول فعالیتتت

 T. teheranicaخاصیت د میكروبی ختوبی در برابتر

ننتیاکسیدانی عصارههای استلراج شتده باشتند .رابطته

برخی از باکتریهای مطالعه شده نشان دادند .تفاوت در

خطتتتی میتتتان محتتتتوای ترکیبتتتات فنلتتتی و پتانستتتیو

محتوای ترکیبات مؤجر و فعالیتهای زیستی عصارههای

ننتیاکسیدانی در بسیاری از گونههای گیتاهی گتزارش

گیاهی به تفاوتهای گونهای و شرایط اقلیمی حاکم بتر

شتتده استتت ) .(Al-Mustafa et al., 2008مقایستته

مكان جمآنوری ننها مربوط میشتود .بررستی ختوا

میانگینها بته روش دانكتن نشتان متیدهتد کته پتانستیو

د میكروبی با مقایسه میتانگینهتا بته روش دانكتن در

مهارکنندگی رادیكال  DPPHتوسط رقت های ملتلن

معنتیداری را در رقتتهتای بته

عصتتتتتاره حاصتتتتتو از دو گونتتتتته disperma

سطح  0درصد اختن

 T.و

کار برده شده از عصاره برای هر بتاکتری نشتان داد کته

معنیداری در ستطح  0درصتد

گویای نن استت کته بتا افتزایش بلتتت متاده متؤجر در

نشان میدهد که با افزایش بلتت ماده متؤجر عصتاره در

عصاره ،ممانعت از رشد باکتری نیز افزایش مییابتد .بته

دو گونه فو  ،توانتایی مهتار رادیكتال نزاد  DPPHنیتز

هتر حتتال ،کتاربرد بتتالینی گیاهتتان مطالعته شتتده نیازمنتتد

افزایش می یابد .ارزیابی فعالیت ننتی اکسیدانی نشان داد

مطالعتتتات بیشتتتتر و وستتتیآتتتتر استتتت و در صتتتورت

گونههای مطالعه شتده فعالیتت ننتتیاکستیدانی درختور

موفقیتتتنمیتتز بتتودن و استتتاندارد نمتتودن نتتتای حاصتتو

توجهی نشان میدهند ،با وجود این ،تفتاوت معنتیداری

متتیتتتوان از ایتتن گیاهتتان بتته عنتتوان جتتایگزینی بتترای

میان مقادیر  IC50ننها مشاهده نمتیشتود .هتر سته گونته

داروهای ننتیاکسیدانی و د میكروبتی کتم اجتر فعلتی

فعالیت ننتی اکسیدانی بیشتری در مقایسه با نسكوربیك

استفاده نمود.

 T. subenervisاختن

استتتید بتتته عنتتتوان شتتتاهد مثبتتتت نشتتتان متتتیدهنتتتد.
ننتتتیاکستتیدانهتتا ترکیبتتاتی هستتتند کتته قادرنتتد از

جمعبندی

اکسیداستتیون لیيیتتدها یتتا مولكتتولهتتای دیگتتر توستتط

نتای بررسی حا ر نشان میدهد که عصاره سه گونه

جلوگیری از نباز یا گسترش زنجیره واکنش اکسیداتیو

 Trigonella L.مطالعه شده دارای فعالیت ننتیاکستیدانی

ممانعت کرده ،یتا نن را بته تترخیر بیاندازنتد (McCall

و د میكروبی درخور توجهی هستند .در صورت انجتام

تد میكروبتی

مطالعات تكمیلی و بررسی نجار جانبی و نیتز بهینتهستازی

دارند ،با مكانیسمهای ملتلن از ننتیبیوتیتكهتا بترای

کاربرد عصاره گونتههتای مطالعته شتده متیتتوان از ایتن

مهار رشد باکتری ها استتفاده متیکننتد و ایتن امتر لتزوم

عصارهها در صتنایآ بتذایی و داروستازی استتفاده کترد.

) .and Frei, 1999گیاهانی که ختوا
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سپاسگزاری

 ترکیبات موجتود در عصتاره سته گونته مطالعته،همچنین

 از همكاری کارشناسان نزمایشگاههتای،نگارندگان

شده در این تحقیق میتوانند در نینتده بته عنتوان منتابعی

فیزیولتتتتو ی گیتتتتاهی و میكتتتتروبشناستتتتی گتتتتروه

امیتتدبلش بتترای تولیتتد ننتتتیبیوتیتتكهتتا و مكمتتوهتتای

.زیستشناسی دانشگاه بوعلی سینا قدردانی میکنند

.ننتیاکسیدانی طبیعی با اجربلشی بیشتر باشند
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Antioxidant and antimicrobial activities of the methanolic extracts of three
Trigonella species from Iran
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Abstract
This paper represents a comparative study of total phenol and flavonoid contents, antioxidant
and antimicrobial activities of the methanolic extracts of three Trigonella species, namely
T. disperma, T. teheranica and T. subnervis. Total phenol and flavonoid contents were
determined by Folin Ciocalteu and Aluminum chloride colorimertric methods, respectively.
DPPH free radical scavenging assay was used to evaluate antioxidant activity. In addition,
antibacterial activities of the extracts against six gram positive and negative bacteria were
studied by disc diffusion method. Total phenol and flavonoid contents varied from
respectively 8 ± 0.28 to 22.2 ± 1.4 mg/g dw and 5.23 ± 0.33 to 10.48 ± 1.2 mg/g dw, in the
studied species. In addition, the species showed high antioxidant capacities. However, there
were no significant differences between their IC50 values. The highest scavenging potency of
DPPH free radical was observed in T. subenervis with IC50 = 0.123 ± 0.006 mg/ml. All three
species, especially T. teheranica showed remarkable antimicrobial activity against some
studied bacteria.
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