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بررسی و مقایسه اثر روشهای استخراج با تقطیر و سیال فوق بحرانی بر عملکرد،
فعالیت آنتیاکسیدانی و ضدقارچی اسانس گیاه دارویی Artemisia persica Boiss.
پروین رامک ،*1وحید کریمیان ،2اصغر سپهوند

3

1استادیار ،بخش تحقيقات منابع طبيعي ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي استان لرستان ،ساازمان تحقيقاات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،خرم آباد ،ایران
2باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمي ،یاسوج ،ایران
3دانشيار ،مرکز تحقيقات داروهای گياهي رازی ،دانشگاه علوم پزشکي لرستان ،خرم آباد ،ایران
تاریخ دریافت98/2/18 :

چکیده

تاریخ پذیرش98/5/2 :

1

در این مطالعه سرشاخههای گلدار گياه درمنه ایراني ( )Artemisia persica Boiss.در فصل تابستان سال  ،1396از مزرعه
تحقيقاتي نورآباد لرستان برداشت و اسانس گياهان به روشهای تقطير با آب و سيال فوق بحراني استخراج شاد مهمتارین ماواد
موثره اسانسها با استفاده از دستگاه  GC/MSآناليز گردید اثر ضادااريي آن باا اساتفاده از روش بارای ميکارو دایلوشان اثار
اسااانسهااا باار روی سااویههااای  Epidermophyton floccosum ،Trichophyton rubrum ،Microsporum canisو
 ،Trichophyton mentagrophytesو فعاليت آنتياکسيداني اسانسها با دو آزمون مهار رادیکالهای آزاد  2و  -2دی فنيل-1-
پيکریل هيدرازیل ( )DPPHو  2و  -2آزینو بيس  -3اتيل بنزوتيازولين-6 -سولفونيک اسايد ( )ABTSارزیاابي گردیاد نتاایج
نشان داد بازده اسانس در روش تقطير با آب؛  1/7درصد و در روش سايال فاوق بحراناي باين  1/7تاا  5/7درصاد مت يار باود
عمدهترین ترکيبات شناسایي شده در روش سيال فوق بحراني عبارت بودناد از؛ داواناون ( 29درصاد) ،الساينياتافوران 18/1( H
درصااد) ،آرتدوگالساايا اکساايد  8/5( Cدرصااد) و نوروداوانااه ( 7/6درصااد) و در روش تقطياار بااا آب؛ داوانااون ( 22درصااد)،
السينياتافوران  7/1( Gدرصد) و آرتدوگالسيا اکسيد  6( Dدرصد) ،ترکيبات غالب بودند اسانس استخراج شده به روش تقطير با
آب دارای بيشترین اثر ضدااريي بر سویههای اپيدرموفایتون فلوکاوزوم و تریکوفاایتون منتااگروفيتز باا  MFCو  MICمعاادل
 ،32 μg/mLبود همچنين اسانس استخراج شده با آب ،در آزمونهاای  DPPHو  ABTSباهترتياب باا مقادار  20/32( IC50و
 14/23ميکروگرم بر ميليليتر) ،از بيشترین ادرت مهار رادیکالهای آزاد برخوردار بودند
واژههاي کلیدي :آنتياکسيدان ،اسانس ،درمنه ایراني ،روشهای استخراج ،ضدااريي

*نویسنده مسئولramak@rifr-ac.ir :
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رشااد ماايکننااد ( )Hadian et al., 2007بعضااي از

مقدمه
اسانسها ترکيباتي فرار هستند که از متااابوليااسم

گونههای سرده  ،Artemisiaاساانسهاای ویاژه ای باا

ثاانوی گيااه حاصال مايشاوند ()Liu et al., 2018

عملکرد خاص دارویي توليد ميکنند کاه در صنااایاع

متابوليتهای ثانوی با توجه به خواص ضدميکروبي و

دارویي استفاده مايشاوند ( )Turi et al., 2014ماواد

آنتااياکساايداني کااه دارنااد ،حاااوی نقااشهااای مهاام

ماثثره موجاود در گوناههاای  Artemisia spp.دارای

بيولوژیکي هستند که برای دفاع گياهان مهم ميباشاند

خواص درماني يون اثر ضد ماالریاا ،ضاد ویارو

و

( )Tohidi et al., 2017ترکيبات ماثثره گيااهي بارای

باکتری ،ضاد توماور ،تاب بار ،ضادخونریزی ،درماان

ااارنهااا در صاانایع دارویااي ،کشاااورزی و بهداشااتي

هپاتيت ،التيام زخمها ،ضد اسپاسم و دردهاای عصابي

استفاده شدهاند و به غذاها بهعنوان ادویاه یاا سباازی

است درمنه از دوران گذشته در طب سنتي ایران دارای

اضافه شادهاناد ( )Zhang et al., 2015ایان ترکيباات

اهميت و مصارف گوناگون باوده و از آن باه ناامهاای

بهعلت ویژگيهای زیستي و ضدميکروبي آنها شناخته

درمنه ،افسنطين ،یوتان ،برنجاسا ،،ايصاوم و ترخاون

Lang and Buchbauer, 2012; Raut

ناام بارده شاده اسات ( )Mozaffarian, 2012گيااه

 )and Karuppayil, 2014اسااانسهااا ماايتواننااد در

دارویي  A. persicaکه در بيشاتر نقااا ایاران باا ناام

درمااان ایاادز و ساارطان ،بااهعنااوان ياشااني و مااواد

درمنه ایراني شناخته ميشود ،گياهي اسات باومي کاه

نگهدارنده یا طعم دهنده در غذاهاا و ناااوشيدنيهاا،

دارای رویشگاههای مختلفي در ارتفاعات 2400-3600

بهعنوان حشرهکشها در کشاورزی ،بهعنوان عطاار در

متاری در اساتانهاای لرساتان ،کردساتان ،کرمانشااه،

لوازم آرایشي و بهعنوان ضادعفاوني کنناده در خميار

يهارمحاال و بختيااری ،فاار  ،یازد ،کهگيلویاه و

دندان استفاده شوند همچنين اثارات ضاد ویروساي،

بویراحماد ،خراساان و اصافهان اسات درمناه ایراناي

ضد باکتری ،ضد ااريي ،آنتي اکسيدان ،سيتوتوکسيک

گياهي بوتهای و دارای کركهاای نمادی خاکساتری و

و ضدسرطاني نيز برای اسانسها گزارش شاده اسات

متراکم است سااهها متعدد یا بندرت منفرد ،با ار تفااع

( )Bakkali et al., 2005عوامل محيطي و شرایط آب

 25-75سانتيمتار ،راسات یاا برافراشاته و دارای گال

و هوایي از جمله مهمترین مت ييرهایي هساتند کاه بار

آذین پانيکول باریک اسات گيااه دارویاي

کميت و کيفيت توليد اسانس در گياهاان دارویاي اثار

یکي از گياهان دارویي بسيار معطر بومي ایاران اسات

شاده هساتند (

A. persica

که دارای ترکيباات باا ارزشاي ياون داواناون 1اسات

گاذار هساتند ( )Aboukhalid et al., 2017همچناين
فاکتورهای دیگری يون؛ گوناه گيااهي ،انادم گيااهي

(

(برگها ،گلها ،سااه و ریشاههاا) ،سان گيااه ،زماان

 )2008درمنه ایراني یکاي از اادیميتارین و شاناخته

برداشت ،مرحلاه رشاد ،شارایط نگهاداری و خشاک

شده ترین گونههای گياهي با کاربرد دارویي در ایاران

کردن و روش استخراج از جمله عوامال مهام و تااثير

است مردم سااکن در مرکاز و جناوب تاا حادودی از

گذار بر کميت و کيفيت روغنهای ضاروری گياهاان

ریشااه ،سااااه و باارگ گياااه باارای درمااان ساارفه،

Hajimehdipoor et al.,

سرماخوردگي ،تب ،کااهشاشاتها ،دردهاای کاوليکي،

 )2010; Shekarchi et al., 2012ساارده درمنااه

ساردرد ،گاوش درد و بيمااریهاای انگلاي و ماالریاا

( )Artemisiaیکي از بزرگتارین سارده هاای خاانواده

استفاده ميکنناد ( )Rasooli et al., 2003محققاان باا

 Asteraceaeاست بيش از  250گونه از این سرده ،در

مطالعه فعاليات بيولاوژیکي اساانس  A. persicaبياان

دارویي و صنعتي مايباشاد (

جهان وجود دارد که ساي و يهاار گوناه آن در ایاران

Sadeghpour et al., 2004; Ramak and Sefidkon,

1. Davanone
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کردند ترکيبهای موجود در اسانس ایان گيااه دارای

ميگذارند ،لذا در مطالعه حاضر تیثير دو روش تقطيار

( Hakimi

بااا آب و ساايال فااوق بحرانااي باار عملکاارد ،فعالياات

خاصيت ميکروب کشي و اارچ کشي اسات

آنتياکسيداني و خاواص ضادباکتریایي اساانس گيااه

)Meybody et al., 2003

 A. persicaبررسي شد

مطالعات گذشته حاکي از آن است که ،روشهاای
مختل ،استخراج اسانس از گياهان معطر ،در کميات و

مواد و روشها

کيفيت اسانس اثرگاذار مايباشاد بررساي روشهاای
تقطير و سايال فاوق بحراناي در اساتخراج اساانس از

مواد گیاهی :سرشاخههای  A. persicaدر ساال  96و

اندامهای هوایي گيااه پوناه ایراناي ()Nepeta persica

در فصل گلدهي از مزرعه تحقيقااتي نورآبااد ،اساتان
لرستان برداشات شادند ایان مزرعاه در

نشان داد ،باالترین ميزان عملکرد اسانس در اساتخراج

ʹʹ48º15ʹ 19

طااول و ʹʹ 34º 00ʹ 32عاارج ج رافيااایي در ارتفاااع

بااه روش ساايال فااوق بحرانااي حاصاال ماايشااود،
بهطوریکه ميزان عملکرد اسانس به بايش از ده برابار

 2930متری از سطح دریا واااع شاده اسات متوساط

اابل افزایش است ( )Khajeh et al., 2010اساتفاده از

حرارت ساالنه در این منطقه  11/5درجه سانتيگراد و

روش سيال فوق بحراني برای اساتخراج اساانسهاای

مياازان بارناادگي ساااالنه  393/3ميلاايمتاار اساات

گياهي سبب افزایش سارعت در اساانسگياری و نياز

خصوصيات فيزیکوشيميایي خاك مزرعه در جادول 1

افزایش کيفيت اسانس ها ميشود ،ضمن آنکاه تااثيری

آمده است

منفي بار خاواص آنتاياکسايداني و یاا ضادباکتریایي

بهینهسازي استخررا استان  :پاس از جماع آوری

اسانسها ندارد ()Yousefi et al., 2019

گياهان از مزرعه ،بهمادت پانج روز در ساایه خشاک
شدند و تا زمان آناليز دور از نور و درجای خشاک و

نظر به اهميت گونه  A. persicaدر صنایع دارویي

خنک نگهداری شدند

و طااب ساانتي و بااا توجااه بااه اینکااه روشهااای
اسااانسگيااری باار کمياات و کيفياات اسااانس تاایثير

جدول  :1خصوصيات فيزیکي و شيميایي خاك مزرعه
خصوصيات
ر

ميزان

()%

13

سيلت ()%

42

شن ()%

45

هدایت الکتریکي (dS.m-1) EC

0/62

اسيدیته خاك ()pH

7/22

درصد کربن آلي (OC)%

3/18

نيتروژن کل ()%

0/62

فسفر اابل جذب ()ppm

29/67

پتاسيم اابل جذب ()ppm

625

منگنز ()ppm

5/94

آهن ()ppm

1/63

مس ()ppm

1/60

روی ()ppm

6/60
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روشهاي اسخررا اسان

درجااه سااانتيگااراد درون یخچااال نگااهداری شااد

تقطیر با آب توسط دسخگاه کلونجر :مقادار  100گارم

()Sefidkon et al., 2007

از نمونه خشک شده ،یا دست پاودر شاده و در داخال

روش اسخررا سيال فوق بحرانی :ماواد الاک شاده

بالون دو ليتری متصل به دساتگاه کلاونجر ریختاه شاد

گياه دارویي  Artemisia persicaبه اسامتهاای 150

حدود  1000ميلي ليتر آب مقطر به پودر گيااهي اضاافه

گرمي تقسيم شده و در يهار مرحله اساتخراج انجاام

شد و از زمان به جوش آمدن آب درون بالون بهمدت 4

شد ریت جریاان کاربن دیاکسايد برابار -3 kg min

ساعت ،عمل اسانس گياری اداماه داشات باا محاسابه

 6×10که بر اسا

دانستيه  CO2خروجي از جداکننده

درصد رطوبت ،بازده اساانس بار حساب وزن خشاک

تحت شرایط محيطي مختل ،تعيين شده است ،انجاام

 w/wمحاسبه گردید اسانس در شيشهای کويک جماع

شد اثر فشار ،دما ،درصد اصالحگر و زماان دینامياک

آوری و توسط سولفات سادیم آبگياری شاد اساانس

در سطوح مختل(،جدول  ،)2بار ترکيباات شايميایي

بهدست آمده تا زماان آزماایش ،در تااریکي و دماای 4

اسانس  Artemisia persicaبا طراحي فاکتوریل مرتباه
دو ارزیابي شد

جدول  :2يهار مت ير فشار ،دما ،درصد اصالحگر و زمان دیناميک و سطوح مختل ،آنها
درصد اصالحگر متانول

دما

فشار

زمان دیناميک

مت ير

()v/v

(درجه سانتيگراد)

(اتمسفر)

(دايقه)

1

0

300

10

15

2

5

310

10

25

3

10

320

10

35

4

10

300

20

25

5

0

310

20

35

6

5

320

20

15

7

5

300

30

35

8

10

310

30

15

9

10

320

30

25

دفعات

جدول  :3تیثير روشهای مختل ،اسانسگيری بر عملکرد اسانس Artemisia persica
عملکرد اسانس
()%
f

2/2 ±0/12

2/1f± 0/19

1/7g± 0/24
4/5c± 0/18

5/3b± 0/32
3/7d± 0/23
3/4e± 0/41
5/7a± 0/33

5/3b± 0/36
1/7g± 0/21

درصد اصالحگر متانول

دما

فشار

زمان دیناميک

()v/v

(درجه سانتيگراد)

(اتمسفر)

(دايقه)

0

300

10

15

5

310

10

25

10

320

10

35

10

300

20

25

0

310

20

35

5

320

20

15

5

300

30

35

10

310

30

15

10

320

30

25

-

-

-

کلونجر (روش تقطير)
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دسااتگاه اسااتخراجگاار ساايال فااوق بحرانااي ماادل

بااا ( )GC/MSطياا ،ساانج جرمااي ،سااتون  DB-1و

SUPREX

غيراطبي به طول  60متر ،اطر داخلاي  25ميکارون و

MPS/225MULTIPURPOSE
 SYSTEMکه دارای محفظه استخراجگر

باه حجام 8

ضخامت الیه فااز سااکن باابر  0/25ميکارون اسات

ميليليتر است ،استفاده شاد گااز کربنياک ( )CO2در

دتکتور  lon trapگاز حامل هليم  50 ml/minو انرژی

حالاات فااوق بحرانااي بعنااوان حااالل بکااار رفاات در

یونيزاسيون در طي ،سنج جرمي معاادل  70الکتارون

استخراج اثر يهار فاکتور و هر فااکتور در ساه ساطح

ولت است برنامه حرارتي  40-220درجه سانتيگاراد

شامل فشار ( 20 ،10و  30اتمسفر) ،دما ( 310 ،300و

باا سارعت  4/minدرجاه در دايقاه و دماای محفظاه

 320درجه سانتيگراد) ،زمان دیناميک اساتخراج (،15

تزریق  230درجه سانتيگراد بود

 25و  35دايقه) و ميازان درصاد حجماي اصاالحگر
(متانول) ( 5 ،0و  )v/v/10با طرح آماری تاگوشي ،بار

بررسی خاصیت قارچ کشی اسان

Artemisia

ميزان درصد ترکيبات استخراجي بررسي شد در تمام

persica

 9آرایه ،زماان اساتاتيک اساتخراج  20دايقاه باود از

تهیه سویههاي میکروبی :سویههای اااريي استفاده شده

حالل دی کلرومتان خالص جهت جمعآوری نمونههاا

در این تحقيق شامل ( Microsporum canis

استفاده شد

،)PFCC 51431( Trichophyton rubrum ،)50695069

PTCC

بتتا  :GC/MSپااس از

 )PFCC 89-1573( Epidermophyton floccosumو

بهينهسازی اساتخراج حاداک ر اساانس از بافات گيااه

 )PFCC 50541( Trichophyton mentagrophytesکاه

ستتنجت ترکیتتتاا استتان

دارویااي Artemisia persicaبااا دسااتگاه ساايال فااوق

از انستيتو پاستور ایران تهيه شدند

بحراني (جدول  ،)5ترکيبات موجاود در اساانسهاای

تعیین خواص ضدقارچی :برای انجام این آزمایش از

استحصال شده توسط دو روش سيال فاوق بحراناي و

پليت  96خانه استریل به روش برای ميکرو دایلوشان

تقطياار بااا آب توسااط دسااتگاه  GC/MSساانجش و

و طبق استاندارد استفاده گردیاد ( )CLSI, 2012ابتادا

مقایسه شدند

 50ميکروليتاار محاايط کشاات سااابرو دکسااترو باارای

مشرصاا گاز کروماتوگرافی ( :)GCکروماتوگراف

(مرك ،آلمان) به تمامي ياهک ها اضافه گردید ،سپس

F.I.D

بااه ياهااکهااای اول و دوم هاار ردیاا ،مياازان50

(یونيزاساااايون شااااعله هياااادرژن) و داده پاااارداز

ميکروليتر از استوك اسانسهای استخراج شاده باه دو

 ،Chromatepacستون  DB-1و غير اطبي به طاول 60

روش سيال فوق بحراني و تقطير با آب با غلظت یاک

متر ،اطر داخلي  25ميکرون و ضخامت الیه فاز ساکن

ميليگرم بر ميليليتار اضاافه گردیاد ،در ردیا،هاای

حامل  22/7 cm/sو انرژی یونيزاسيون در طيا،سانج

دیگر پليت از محلول  DMSOبهعنوان کنترل منفاي ،و

جرمي معادل  70الکترون ولت است برناماه حرارتاي

برای کنترل م بت از بنزوات سدیم یک درصد استفاده

 50-220درجااه سااانتيگااراد بااا ساارعت  2درجااه

شد عمل رايقسازی از ياهک دوم تاا ياهاک دهام

سانتيگراد بر دايقه و دمای محفظه تزریق  230درجاه

صورت گرفت ،سپس از سوسپانسايون اااريي ماورد

سانتيگراد بود

نظر معادل نيمه مکفارلند که حااوی  1/5×108ااارچ

مشرصاا گاز کروماتوگرافی مخصل به طیف ستن

در هر ميليليتر بود اضافه شد (از ياهک دوم تا دهام،

جرمی :کروماتوگراف گازی  Varin-3400متصل شده

ياهک یازده را اضافه نکرده ولي باه ياهاک شاماره

گازی مدل  Shimadzu-9Aمجهاز باه دتکتاور
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دوازده اضافه ميکنيم) سپس پليات ماورد نظار را باه

اسپکتروفتومتر  UV-VISدر طول ماوج  517ناانومتار

مدت  72ساعت در گرمخانه (انکوباتور شايکردار) در

جذب محلول خوانده شد ادرت خن يسازی رادیکال

دمای  37درجه سانتيگراد نگه داری کارده ،و پاس از

آزاد ( DPPH )RSAرا طبااق فرمااول زیاار محاساابه

گذشت زمان مورد نظار باا اساتفاده از محلاول رنا

نمودیم:

 3 ،2( TTCو  5تری فنيال تترازولياوم) ،ميازان رشاد

)RSC (%) =100×(Ablank - Asample / Ablank
در این فرمول  Ablankميزان جذب ناوری کنتارل

اارچها را اندازه ميگيریم ،به این شکل که باه تماامي

منفي (نمونه بدون اسانس) و  Asampleبيانگر جاذب

ياهک ها ،ميزان  10ميکرو ليتار از ایان حاالل اضاافه

نوری غلظتهای مختلا ،اساانسهاا اسات در ایان

کاارده و پااس گذشاات زمااان  3ساااعت در گرمخانااه
ت ييرات رن

آزمااااایش از بوتيليتااااد هيدروکسااااي تولااااو ن

ياهکها را مورد بررساي اارار دادیام،

( )BHT; Sigma, W218405باهعناوان کنتارل م بات

به این شکل که در ياهاکهاایي کاه ميکروارگانيسام
رشااد کاارده بااود ت يياار رناا

استفاده شد ميازان ( IC50غلظتاي از اساانس کاه الزم

مشاااهده شااد و در

است تا  50درصد رادیکالهای  DPPHرا مهاار کناد)

ياهکهای که رشد صورت نگرفتاه باود عادم ت ييار
رن

مالحظه شد ،اولين ياهکي را در پليت که ت ييار

رن

داده بود ،ياهک ابل از آن را تحت عنوان

برای اسانسها تعيين شد
ستنجت قتدرا مهتتار کننتدگی رادیکتتال :ABTS

MIC

رادیکاال کااتيون  ABTSدارای رنا

یادداشت نمودیم برای تعيين حد اال غلظت کشندگي
( )MFCاز تمامي ياهک های فااد رنا

بيشينه جذب در طول موج  734نانومتر بوده و کاهش

باه ميازان 5

ميزان این رادیکال کاتيون به عنوان شاخصي از فعاليت

ميکروليتر بر روی محايط کشات سابرودکساترو آگاار

آنتي رادیکالي ترکيبات مورد نظار مايباشاد در ایان

کشت داده شد و بهمادت  72سااعت در گرمخاناه در

آزمایش ابتدا یاک محلاول  1:1از اخاتالا محلاول 7

دمای  37درجه نگهداری شدند حادااال غلظتاي کاه

ميلي موالر  ABTSو  2/45ميليموالر پرسولفات تهيه

اارچ در آن رشد نکرده بود به عناوان  MFCگازارش

و به مادت  16سااعت در دماای اتااق و یاک مکاان

گردید.

تاریک ارار گرفت سپس محلول حاصل با متانول باه

تعیین خواص پاد اکسایشی
سنجت قدرا مهار کنندگی رادیکال

نسبت  1:25رايق و پس از آن ميزان  20ميکرو ليتر از

2,2-( DPPH

غلظتهای مختلا ،اساانس باه  2ميلايليتار محلاول

 :)diphenyl-1-picrylhydrazylباارای انجااام ایاان
آزماایش از روش کلاوا و همکااران (

سابز– آباي باا

 ABTSرايق شده افزوده شد ساپس در لحظاه اول و

Koleva et al.,

پاس از  15دايقاه مياازان جاذب در طاول مااوج 734

 )2002باا انادکي ت ييارات اساتفاده شاد مياازان 200

نانومتر ارا ت و درصاد بازدارنادگي نموناه از طریاق

ميکروليتر از غلظت های متفاوت اسانس های استخراج

رابطه زیر محاسبه و در نهایت به صورت ظرفيت آنتي

شده به دو روش سيال فوق بحراناي و تقطيار باا آب،

اکسايداني معاادل تارولکس گازارش و ميازان

در لوله های آزمایش ریخته شد و به هر کدام از آنهاا

IC50

محاسبه گردید (:)Ré et al., 2011

 200ميکروليتاار از محلااول متااانولي  0/2ميلااي مااول

)I (%) =100×(Ablank - Asample / Ablank
در این فرمول  Ablankميزان جذب ناوری کنتارل

 )Sigma, D9132( DPPHاضااافه گردیااد محلااول
ساخته شده را باه مادت زماان  30دايقاه در تااریکي

منفي (نمونه بدون اسانس) و  Asampleبيانگر جاذب

تکااان داده شااد و سااپس بااا اسااتفاده از دسااتگاه
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نوری غلظتهای مختل ،اسانسهای اساتخراج شاده

روش اسااتاندارد کلينيکااي ( ،)CLSI, 2012انجااام و

به دو روش سيال فوق بحراني و تقطير با آب بود

نتایج گزارش شد

سنجت میزان سمیت سلولی :سنجش خواص سميت
سلولي باه روش  MTTبار روی رده سالول سارطاني

نخای

 HeLaو سلولهاای نرماال لنفوسايت انجاام گرفات

عملکرد اسان  :بر اسا

سوسپانساايون ساالولي بااا غلظاات  104ساالول در

معنيداری بين عملکرد اسانس در زمانها و روشهای

پليت های  96خانه استریل حاوی محيط کشت سلولي

مختل ،وجود دارد همانگونه کاه در جادول  3اابال

 RPMI-1640تهياااه شاااد و پاااس از  24سااااعت

مشاهده است ،در روش استخراج اسانس با استفاده از

انکوباسيون در دمای  37درجه حااوی  5درصاد گااز

سيال فوق بحراني ،بازده استخراج اسانس به بيش از 3

 CO2غلظتهای  5000تا  39ميکروگرم بر ميليليتر از

برابر روش سنتي تقطير با آب رسيد مت ييرهای فشار،

اسانس ها تهيه شد و به ياهک هاا اضاافه شاد ،بارای

دما و زمان دیناميک بر کميت استخراج اساانس تایثير

کنترل م بت از داروی ضدسرطان سيس پالتين و برای

داشتند و بهترین نتيجاه در فشاار  30اتمسافر ،دماای

کنترل منفي از حالل آب مقطر استفاده شد ،پس از 72

 310درجه سانتيگراد و زمان دیناميک  15دايقه (5/7

ساعت انکوباسيون سلولي در دمای  37درجاه حااوی

درصد) و کمترین عملکرد در فشار  10اتمسفر ،دماای

نتایج بدست آمده اخاتالف

 5درصد گاز  CO2به هار یاک از ياهاک هاا 20 µl

 320درجه سانتيگاراد و زماان دینامياک  35دايقاه و

نمک زرد  MTTبه هر ياهک اضافه گردید و پاس از

روش تقطير (1/7درصد) بدست آمد (جدول )3

گذشت  4ساعت ميزان  150 µlاز مایع رویي کشايده

ترکیتتتاا استتان

شد و به هر یک از ياهکها  DMSO 100 µlاضاافه
گردید و توسط دستگاه االیزا ریدر در طول ماوج

در دو روش استتخررا  :اسااانس

بهدست آمده با روشهای سيال فوق بحراني و تقطيار

nm

توسط دستگاه  GC/MSماورد تجزیاه اارار گرفات و

 540ميزان جذب هر ياهک خوانده شد پس از رسم

ترکيبات شيمایي آنها شناسایي شدند که اطالعاات آن

نمودار مربوا به درصد مهار رشد ،غلظتاي از اساانس

در شکل  1و جدول  4آمده اسات باهطاور کلاي 25

یا عصاره که سبب مهار رشد  50درصاد از سالولهاا

ترکيب در اسانس گياه  A. persicaشناسایي شد

شد ( )IC50بر حسب  μg ml-1گزارش شد (

Sadeghi

ترکيبات عمده اسانس در روش تقطيار باهترتياب

)et al., 2013

شامل؛ داوانون ( 22درصاد) ،الساينياتافوران 7/1( 1G
درصد) ،آرتدوگالسيا اکسيد  6( 2 Dدرصد) ،ساابينيل

آنالیز آماري

اسااتات 6( 3درصااد) ،آلفااا تاارپينن 5/6( 4درصااد) و

آناليز واریانس یکطرفه دادهها با استفاده از نرمافزار

کارونه 4/8( 5درصد) باود همچناين ترکيباات عماده

 ،SPSS 18برای روشهاای اساتخراج اساانس و نياز

اسانس در روش سيال فوق بحراني باهترتياب شاامل؛

دزهای مختل ،اسانس در تساتهاای سانجش آنتاي

داوانون ( 29درصد) ،السينياتافوران  18/1( Hدرصد)،

اکساايدان ( DPPHو  )ABTSانجااام شااد مقایسااه
ميانگين دادهها به روش دانکن ( )p<0.05انجام شاد و

1. Laciniata furanone G
2. Artedouglasia oxide D
3. Sabinyl acetate
4. α-terpinene
5. Carvone

نتایج بر حسب ميانگين ها و اساتاندارد دیاویژن ()SD
در جداول گزارش شدند اثر اارچ کشي اسانسها باه
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( 5/6درصد) بود

آرتدوگالسيا اکسيد  8/5( Cدرصد) ،ناوروداوان (7/6
درصد) ،آرتدوگالسيا اکسيد  6( Bدرصد) و داوانا اتر

شکل  :1طي،های کروماتوگرام حاصل از آناليز اسانس گياه  A. persicaبه دو روش استخراج با تقطير ( )aو سيال فوق بحراني
( )bبا دستگاه GC/MS
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جدول  :4ترکيبات شيميایي شناسایي شده از اسانس  A. persicaبا دستگاه  GC/MSبا روشهای مختل ،استخراج
درصد ترکيبها

شماره

شاخص کواتس

نام ترکيب
α-pinene

1
2

ترکيب

سيال فوق بحراني

روش تقطير

2/2

2/8

935

0/5

4/3

950

camphene

0/6

3/5

975

ß-pinene

3

0/5

2/8

1013

camphene

4

0/3

5/ 6

1056

α-terpinene

5

2

3/7

1161

pinocarvone

6

1/8

5

1213

trans -carveol

7

7/ 6

3

1227

norodavane

8

1/9

4/ 8

1239

carvone

9

0/9

6

1297

sabinyl acetate

10

0/6

0/5

1376

α-Copaene

11

0/2

-

1394

Jasmone

12

0/3

-

1414

cis-Davanafuran

13

5/ 6

0/3

1491

davana ether

14

1/5

1/3

1495

α-muurolene

15

8/ 5

3/2

1520

artedouglasia oxide C

16

2

5

1537

artedouglasia oxide A

17

4

6

1557

artedouglasia oxide D

18

6

4

1578

artedouglasia oxide B

19

29

22

1580

davanone

20

1/3

7/ 1

1625

laciniata furanone G

21

1/8

1/2

1629

laciniata furanone F

22

1/5

1/3

1638

laciniata furanone E

23

18/1

2/5

1646

laciniata furanone H

24

0/9

2/3

1668

β-davana-2-ol

25

99/6

98/4

Total

عملکرد ضد قارچی نمونه اسان ها :جدول  5تااثير

 M. canisدر روش تقطياار بااهترتيااب  320و 640

اسانس  A. persicaباه دو روش اساتخراج شاده بار

ميکروگاارم در ميلاايليتاار ،و در روش ساايال فااوق

T. rubrum ،)PTCC 50695069( M. canis

بحرانااي 320،و  1280ميکروگاارم در ميلاايليتاار بااود

()PFCC 89-1573( E. floccosum ،)PFCC 51431

 MICو  MFCاارچ  T. rubrumدر روش تقطيار 640

و  )PFCC 50541( T. mentagrophytesرا نشاااان

و  640و روش سااايال فاااوق بحراناااي  640و 1280

اارچهای

ميدهد براسا

ميکروگرم در ميليليتر است (جدول )5

نتایج حاصاله حاداال غلظات مهاار

رشاااد ( )MICو کشاااندگي ( )MFCبااارای ااااارچ
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جدول  :5تاثيرات ضدااريي اسانس  A. persicaدر روشهای مختل ،استخراج
حداال غلظت مهار ( )MICو حداال غلظت کشندگي ( )MFCبرای هر یک از اارچهای مختل ،برحسب

روش استخراج

Trichophyton
mentagrophytes
PFCC 50541

اسانس

MIC MFC

μg/mL
Epidermophyton
floccosum
PFCC 89-1573
MFC

Trichophyton
rubrum
PFCC 51431

MIC

تقطير

320 320

320 320

سيال فوق بحراني

320 640

640 640

MFC

Microsporum canis
PTCC 5069
MFC

MIC

640 640
1280

MIC

320 640
1280

640

320

سمیت سلولی اسان هاي اسخررا شده :نتاایج نشاان

عملکرد آنخی اکسیدانی
نتایج فعاليات آنتاياکسايداني اساانسهاای مختلا،

داد ،بين اثارات سيتوتوکسيساتي در روشهاای مختلا،

استخراج شده به دو روش  ABSTو  DPPHدر جادول

استخراج اساانس اخاتالف معنايداری وجاود دارد اثار

نتاایج بدسات آماده اخاتالف

اسانس گياه  A. persicaبه دو روش استخراج با تقطيار و

معنيداری بين درصد مهار رادیکالهای آزاد وجاود دارد

سيال فوق بحراني بر سلولهای سرطاني  Helaباهترتياب

در هر دو روش  DPPHو  ABTSباالترین ميزان فعاليات

 133و  164ميکروگرم بر ميليليتار اسات همچناين اثار

آنتي اکسيدان برای اسانس استخراج شده به روش تقطيار

اسانس استخراج شده بر سلولهای نرماال Lymphocyte

با آب بهترتيب  20/32و  14/23ميکروگارم در ميلايليتار

به دو روش تقطير و سيال فوق بحراني بهترتياب  4616و

ثبت شد

 5346ميکروگرم بر ميليليتر است

 6آمده اسات بار اساا

جدول  :6فعاليت آنتياکسيداني اسانس  A. persicaدر روشهای مختل ،استخراج
)IC50 (µg/mL

روش استخراج اسانس

ABST

DPPH

تقطير

14.23±2.34b

20.32±2.21b

سيال فوق بحراني

26.42±3.45c

26.11±2.97c

BHT

-

16.45±0.63a

a

Trolox

-

1.89±0.20

جدول  :7اثرات سيتوتوکسيستي اسانس  A. persicaدر روشهای مختل ،استخراج
)IC50 (µg/ml

روش استخراج اسانس
تقطير
سيال فوق بحراني

Hela

Lymphocyte

133±3a

4616±135c

b

d

164±5

5346±169

یکدیگر متفااوت اسات ترکيباات عماده اساانس در

بحث
نتایج این پژوهش نشان داد کاه کميات و کيفيات

روش تقطيااار شاااامل؛ داواناااون ،الساااينياتافوران ،G

ترکيبات شيميایي موجاود در اساانس هاای اساتخراج

آرتدوگالسيا اکسيد  ،Dسابينيل استات ،آلفاا تارپينن و

شده به روش تقطير با آب و سايال فاوق بحراناي باا

کارونااه بااود و در روش ساايال فااوق بحرانااي شااامل؛
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داوانااون ،السااينياتافوران  ،Hآرتدوگالساايا اکساايد ،C

برسد در روش تقطير ،مونوترپن ها حدود  35درصاد

نوروداوان ،آرتدوگالسيا اکسيد  Bو داوانا اتر باود تاا

از ترکيبات اسانس را تشکيل دادناد در حاالي کاه در

کنون گزارشهای متعددی در خصوص آناليز اساانس

روش سيال فوق بحراني ميزان مونو ترپنهای موجاود

 A. persicaارا ه شده است ،از جملاه آنکاه راماک و

در اسااانس 17 ،درصااد بااود (جاادول  )4داوانااون و

سافيدکن ( )Ramak and Sefidkon, 2008باا مقایساه

ترکيبااات هاام خااانواده آن م اال السااينياتافوران و

کمي و کيفي اسانس  A. persicaدر مزرعه و رویشگاه

آرتدوگالسيا اکسيد ،عمده ترکيبات موجود در اسانس

گزارش کردند که ميزان اساانس در مکاانهاای ماورد

 ،A. persicaدر هر دو روش استخراج بودناد باا ایان

بررسي اختالف معنايداری در ساطح  5درصاد دارد

تفاوت که درصاد ایان ترکيباات در روش تقطيار 52

السااينياتافوران  ،Eآرتدوگالساايا اکساايد  ،Cتاارانس

درصد و در روش سيال فوق بحراني  78درصد بود

پينوکارو ول ،1پينوکاروونه ،2آلفاترپينن1 ،و -8ساينئول

داوانون ،السينياتافوران و آرتدوگالسايا اکسايد در

عمدهترین ترکيبهای موجود ایان گيااه در رویشاگاه

بااال ( Long- lasting

بااود احمدونااد و همکاااران (

ساخت عطرهاای باا مانادگاری

Ahmadvand et al.,

 )perfumeبه کار برده ميشوند و در صانعت جهااني

A. persica

عطرسااازی دارای ارزش ااتصااادی فراوانااي هسااتند

 54 ،)2015ترکيب را از اندامهای هاوایي

اسااتخراج و شناسااایي کردنااد آلفاااترپينن ،تيمااول،

( )Shah, 2014در حال حاضر گوناههاای

-3برومواتياال-3-اگزتانمواتاناال-4 ،3اتوکسااي-تااری

 pallensو  Artemisia indicaبهعنوان منشاء استخراج

سيکل دکا3-و  8دی ان ،4نروليدول 5و فنال بيشاترین

داوانون طبيعي محسوب ماي شاوند و در کشاورهایي

ترکيبات موجود در اندامهای هوایي این گياه بودند

يون هندوستان و اندونزی بهمنظور استخراج داواناون
و مشتقات آن ،کشت مي

شباهتها و اختالفاتي باين خصوصايات کماي و

Artemisia

شوند ( ;Haider et al., 2014

کيفي اسانس  A. persicaدر مطالعه حاضر و تحقيقات

 )Bhagavathy et al., 2015گيااه باومي

گذشااته وجااود دارد کااه ب اه نظاار ماايرسااد شاارایط

ایاان اابلياات را دارد کااه بااه عنااوان منشاااء اسااتخراج

اکولوژیکي مکان رویش گياهان ،زمان برداشت ،مرحله

داوانااااون و مشااااتقات آن بااااا گونااااههااااای

رشااد ،شاارایط نگهااداری و خشااک کااردن و روش

 A. pallensو  A. indicaراابت کند

A. persica

استخراج اسانس از جمله دالیال ایان ت ييارات اسات

نتایج این مطالعه نشاان داد اساتخراج اساانس باه

Shekarchi et al., 2012; Morshedloo et al.,

روش ساايال فااوق بحرانااي ماايتوانااد ساابب افاازایش

 )2018در ایاان مطالعااه مشااخص شااد ،روشهااای

يشمگير (تا  3برابر) باازده اساانس در گيااه دارویاي

مختل ،استخراج اسانس بر کميات و کيفيات اساانس

 A. persicaشااود تحقيقااات کلمااان و همکاااران

نيز تاثير گذار مايباشاد در روش اساانس گياری باه

( )Coleman et al., 2007نشااان داد کااه اسااتخراج

روش ساايال فااوق بحرانااي بااازده اسااتخراج اسااانس

داوانون از گياه  A. pallensبه روش سيال فوق بحراني

ميتواند به بيش از  3برابر روش سانتي تقطيار باا آب

نتایج کمي و کيفي بهتری دارد مطالعاه در زميناه اثار

(

روشهای مختل ،اسانسگيری بار کميات و کيفيات
اسانس پونه ایراني ( ،)Nepeta persicaنشان داد ،بازده

1. Trans-Pinocarveol
2. Pinocarvone
3. 3-bromomethyl- 3- oxetanemethanol
4. 4- ethoxy- tricycle deca- 3,8 diene
5. Nerolidol

اساانس و ميازان نپتااالکتونهاا در روش سايال فاوق
بحراناي بيشاتر از روش اساتخراج باا تقطيار باا آب
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ميباشد ( )Khajeh et al., 2010نتایج مطالعه بر روی

Artemisia absinthium ،)Li et al., 2019( annua

گياااه کامليااا ( )Camellia japonicaنشااان داد ،روش

(2019

 )Liuو

سيال فوق بحراني از نظر بازده و توليد اساانس نسابت

( )Mahboubi and Kazempour, 2015گازارش شاده

به روش تقطير با بخار آب ،بهتر ميباشد

( Zhou et al.,

al.,

et

sieberi

Artemisia

است

 .)2019روش سااايال فاااوق بحراناااي در اساااتخراج

نتااایج ایاان تحقيااق نشااان داد ،اسااانس گياااه

اسانسهای گياهي تاثيری منفي بار کيفيات و خاواص

 A. persicaاز فعاليت آنتياکسيدان بااالیي برخاوردار

بيولوژیااک اسااانسهااا ناادارد اگريااه ساابب افاازایش

است که این نتایج باا گازارش احمدوناد و همکااران

( Yousefi

( )Ahmadvand et al., 2015همخاواني دارد اساانس

سرعت در اسانسگيری و عملکرد ميشود

استخراج شده به روش تقطير اابليت باالتری در مهاار

)et al., 2019
A. persica

رادیکالهای آزاد داشت درصد و نوع ترکيبات ترپناي

نتایج این پژوهش نشان داد که اسانس

که به دو روش مختل ،استخراج شده بودناد ،اابليات

و آروماتيک موجود در اساانس گياهاان ،بار خاواص

مهاار و کشاندگي ااارچهاای ،T. rubrum ،M. canis

آنتياکسيدانت اسانسها مثثر

اسات ( Bhavaniramya

 E. floccosumو  T. mentagrophytesرا دارند ،اگار

 )et al., 2019حضور توأم ترکيبات موناو و سازکو ي

يه اسانس استخراج شده به روش تقطير با آب نسبت

تاارپن ،اثاار هاام افزایااي ( )Synergyباار اابلياات آنتااي

بااه روش ساايال فااوق بحرانااي از اثاارات ضاادااريي

اکساايدان اسااانسهااا دارد اگريااه مونااوترپنهااا

(Moghtader

مولکولهای فعالتری در مهار اکسيژنهای آزاد هستند

A. persica

و از اابليت آنتياکسيداني بيشاتری برخاوردار هساتند

را باار سااویه  Aspergillus nigerگاازارش کااردهانااد

( .)Lange and Ahkami, 2013گزارشهاایي موجاود

همانگونااه کااه در جاادول  4مشاااهده ماايشااود،

است که بين ميزان ادرت آنتي اکسيدان و ميزان ااارچ

مونوترپنها و سازکو ي تارپن هاا باه ویاژه سازکو ي

کشي اسانسهای گياهي همبستگي م بتاي وجاود دارد

ترپنهای اکسيژنه عمده ترکيباات موجاود در اساانس

( ،)Bartikova et al., 2014در این مطالعه نياز اادرت

 A. persicaهستند مطالعات متعددی اثر ااارچ کشاي

آنتياکسيدان اسانس اساتخراج شاده باه روش تقطيار

مونوترپنها و سازکو ي تارپنهاای اکسايژنه را تییياد

بيشتر از اسانس استخراج شاده باه روش سايال فاوق

ميکنناد ()Adekenov, 2017; Petrović et al., 2019

بحرانااي بااود ،بنااابراین ااادرت اااارچ کشااي اسااانس

به نظر ميرسد که درصد باالی ترکيبات ترپني موجود

استخراج شده به روش تقطير ميتواند ناشي از ادرت

در اسانس گياهان جانس  ،Artemisiaسابب افازایش

آنتي اکسيداني بيشتر این نوع اسانس باشد

باالتری برخوردار بود مقتدر و همکاران

 )et al., 2018نيز اثر ضد اااريي اساانس

يشاامگير اابلياات اااارچ کشااي و ارزش دارویااي

اثر اسانس گياه  A. persicaبر سلولهای سارطاني

Li et al.,

 Helaدر دو روش اسااتخراج تقطياار و ساايال فااوق

 )2019ادرت مهارکنندگي بيشاتر اساانس اساتخراج

بحراني بهترتيب  133و  164ميکروگرم بار ميلايليتار

شده به روش تقطير بر روی اارچهای مورد آزماایش،

بود در حاليکه اثر این اسانسها بر سالولهاای نرماال

مي تواند ناشي از درصد باالی ترکيباات موناوترپن در

 ،Lymphocyteبه ترتيب  4616و  5346ميکروگرم بار

ایاان اسااانس باشااد تااا کنااون اثاار ضاادااريي دیگاار

ميلي ليتر باود ،یعناي باا اینکاه اساانس گيااه دارویاي

Artemisia

 A. persicaاادر است در غلظتهای بسيار کم سابب

گونههای این جانس گيااهي شاده اسات (

گونااههااای ساارده  Artemisiaاز جملااه؛
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 اماا تنهاا در، شودHela مهار رشد سلولهای سرطاني

نخیجهگیري نهایی
در مجموع ميتوان گفت که استخراج اسانس گياه

 راLymphocyte دوزهای بسيار باال سلول های نرماال

، با اساتفاده از روش سايال فاوق بحرانايA. persica

تخت تیثير ارار مي دهد این موضوع نشاندهنده ایمن

بهدليل عملکرد باالی اسانس و نيز غالبيت مااده ماوثر

 در دوزهای پا ينتارA. persica بودن مصرف اسانس

 جهات تهياه ماواد،داوانون و ترکيبات هم خانواده آن

از يهار ميليگرم است و مصرف اسانس این گيااه باه

،معطره داوناون بارای مصارف در صانایع عطرساازی

عنوان یک ماده ضدتومور و یا بهعنوان یک اارچکاش

پيشنهاد ميشود از طرفي اگر يه خواص ااارچکشاي

PTCC

 در روش تقطير با آب ااویتار ازA. persica اسانس

،)PFCC

 اما با توجه باه،روش استخراج سيال فوق بحراني بود

) وPFCC

 برابری عملکرد اسانس در روش سيال فوق3 افزایش

 اثر ساویي بار،)PFCC 50541( T. mentagrophytes

 برای مصارف ضاد اااريي نياز روش سايال،بحراني

 نادارد غلظات ایمانLymphocyte سلول های نرمال

 ااتصااادی تاار از روش تقطياار بااا آب،فااوق بحرانااي

اسانس ها بهعنوان یک فاکتور بسايار تعياين کنناده در

خواهد بود

مصرف اسانسها بهعناوان ضادميکروب و ضادتومور

( M. canis بار علياه ساویههاای ااارچهاای
51431( T.

rubrum ،)50695069

89-1573( E.

floccosum

.)Bagheri et al., 2017(
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Abstract
In this study, aerial parts of Artemisia persica in blooming satage were collected from Noor
Abad Research Farm (Lorestan province, Iran) in the summer of 2017. Essential oils of plants
were extracted by water distillation and supercritical fluid extraction (SFE) methods and were
analyzed by using GC/MS device. Antifungal properties of essential oils were evaluated on
Microsporum canis, Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum, and Trichophyton
mentagrophytes strains by broth micro dilution method. Antioxidant activity was also evaluated
by two free radical scavenging tests, viz. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and 2,2-azino
bis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid (ABTS). Essential oil yields were 1.7% and 1.7-5.7%
in water distillation and SFE methods, respectively. Major compounds identified in the SFE
method were Davanone (29%), lacintafuran H (18.1%), C-artedoglacia oxide (8.5%), and
neurodevnet (7.6%). Davanone (22%), lacintaphoran G (7.1%), and D-artedoglacia oxide (6%)
were the predominant compounds detected in water distillation method. The essential oil
extracted by water distillation had the highest antifungal effects on E. floccosum and T.
montagrophytes strains with MFC and MIC of 32 µg/mL. Water extracted essential oil
presented the highest free radical scavenging capacity in DPPH and ABTS tests with IC50
values of 20.32 and 14.23 μg/ml, respectively.
Keywords: Antifungal, Antioxidant, Artemisia persica, Essential oil, Supercritical extraction.1
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