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بررسی فیتوشیمیایی و ضدباکتریایی اسانس گیاه Ferula gummosa Boiss.

در منطقه میقان استان سمنان
ژيال اصغری ،*1طاهر گرگانلي دوجي ،1عزت ا ..قائمي

2

 1استادیار دانشكده علوم ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ایران
 2دانشیار دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی گلستان ،گرگان ،ایران
تاريخ پذيرش13/3/3 :

تاريخ دريافت12/8/11 :

چکیده
باریجه با نام علمی Ferula gummosa Boiss.و نام محلی" باریجه" متعلق به تیره چتریان در شرق ،غرب و مركز ایران مانند
استانهاي سمنان ،خراسان ،تهران ،اصفهان و فارس پراكنده شده است و به واسطه تركیبات شیمیایی مختلف نظیر ترپنوئید،
كومارین،آروماتیك استر ،اسیدها و الكلهاي ترپنی یكی از مهمترین گیاهان دارویی با خواص ضد میكروبی و باكتري میباشد .در
این تحقیق پس از جمعآوري صمغ باریجه در تیرماه  1931از كوه هاي میقان در حوالی شاهرود ،خشك و سپس تركیبات موجود
در اسانس صمغ باریجه به روش تقطیر با آب توسط دستگاه كلونجر بهمدت  1/5ساعت استخراج و شناسایی تركیبات اسانس
توسط دستگاه  GC-MSانجام و اثر ضدمیكروبی اسانس نیز با تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ( )MICبه روش انتشار دیسك
بررسی شد .آنالیز مواد موثره اسانس نشان داد كه بهترتیب تركیبهاي :بتا-پینن ( 07/88درصد) ،آلفا-پینن ( 8/75درصد) ،بتا-
میرسن ( 2/23درصد) و ( )-میرتنال ( 2/07درصد) از مهمترین تركیبات تشكیلدهنده اسانس بوده و میزان حداقل غلظت بازدارندگی
اسانس ( ،)MICبهترتیب علیه باكتريهاي استافیلوكوكوس اوروئوس ،اشرشیاكلی ،شیگالدیسانتري و باسیلوس بهترتیب،22/5 :
 125 ،125 ،22/5و  577میلیگرم بر سیسی میباشد .تحلیل نتایج حاكی از آن است كه صمغ گیاه داراي ظرفیت الزم براي استفاده
بهعنوان هیدروكربن ترپنی با اثر ضدمیكروبی میباشد.
واژگان کلیدی :باریجه ( ،)Ferula gummosa Boissاسانس ،تقطیر با آب ،حداقل غلظت بازدارندگی ،ضدباكتري

*نویسنده مسئولasghari_jila@yahoo.com :
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جمعآوري شد .نمونهاي از گیاه تازه در گروه

مقدمه
گیاه باریجه با نام علمی Ferula gummosa Boiss.

زیستشناسی دانشگاه گلستان و مقایسه با نمونه

از تیره چتریان ( Apiaceaeدر ایران با حدود  97گونه)،

هرباریوم نام علمی آن تائید گردید و سپس صمغ گیاه

گیاهی چندساله و دائمی كه غالباً در مناطق كوهستانی

در سایه و دور از نور آفتاب طی مدت چهار روز خشك

و گاهی بیابانی پراكندهاند .این گیاه ،علفی ،چندساله و

شد.

منوكارپیك میباشد كه در سال آخر رویش (سال پنجم
تا ششم) به ساقه میرود و تشكیل گیاه و میوه میدهد
( .)Zargari, 1989در ایران اغلب بومی مناطق شرق و
غرب ایران است ،و در استانهایی نظیر سمنان،
خراسان ،تهران ،اصفهان ،فارس و استانهاي مركزي
پراكنده شده است .شیرابه این گیاه از نظر صنعتی و
دارویی ارزش فراوانی دارد و یكی از ارقام صادراتی
ایران است (دینی و همكاران )1981 ،و بهدلیل داشتن
تركیبات شیمیایی مختلف ار جمله ترپنوئید ،كومارین،

شکل  :1شیرابه باریجه

استرهاي عطري ،اسیدها و الكلهاي ترپنی مورد توجه

استخراج اسانس :جهت استخراج اسانس صمغ گیاه

زیاد است (.)Jalali, 2012

1

باریجه از روش تقطیر با آب و دستگاه كلونجر استفاده

با توجه به تحقیقات انجام شده ،این گیاه داراي

گردید .به این ترتیب كه  25گرم از صمغ باریجه به بالن

خواص ضدمیكروبی میباشد ( .)Abedi, 2008اسانس

 177سیسی كلونجر منتقل شد و مقدار  2/9حجم بالن

دانه باریجه خاصیت ضدباكتري و آنتیاكسیدان داشته

آب مقطر به آن اضافه گردید .عملیات اسانسگیري به

( )Eftekhari, 2004و عصاره این گیاه قادر بر كنترل و

مدت نیم ساعت ادامه یافت .اسانس باریجه به علت

از بین بردن بیماري پژمردگی در گیاه نخود ایرانی است

فرار بودن ،همراه بخار آب تقطیر و در لوله جمعآوري

( .)Nadjafi, 2006بررسیها نشان میدهند كه در

كننده كلونجر جمعآوري شد .با توجه به اینكه چگالی

گذشته از گیاه باریجه شهر میقان در استان سمنان براي

اسانس از چگالی آب كمتر است ،بنابراین اسانس

مداوم كرم معده ،دندان درد و مارگزیدگی استفاده

استخراج شده روي فاز آبی قرارگرفته و به راحتی

میكردند اما گزارشها و اطالعات اندكی روي تركیبات

توسط شیر تخلیه جداسازي شد .از آنجایی كه اسانسها

اسانس و فعالیت ضدباكتري آن وجود دارد .لذا با توجه

نسبت به نور ،اكسیژن و دما حساس میباشند و دچار

به اهمیت دارویی این گیاه ،در این پژوهش این گیاه

تغییر و تحول میگردد ،لذا بالفاصله اسانس استخراج

مورد مطالعه قرار میگیرد.

شده به یك شیشه تیره و در بسته منتقل و تا زمان تزریق
در یخچال نگهداري گردید .شناسایی تركیبات سازنده

مواد و روشها

اسانس با استفاده از كروماتوگراف ( GC-MSمدل

صمغ باریجه (شكل  )1از كوههاي میقان در اوایل

 )Avondaleبا ستون  HP-5MSبه طول  97متر و قطر

تیر ماه سال  1931در  97كیلومتري شهرستان شاهرود

1- Hydrodistillation
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داخلی  7/25میلیمتر كوپل شده با طیف سنج جرمی

استریل حل نموده كه براین اساس در هر میلیلیتر،

(مدل  )Agilentانجام شد .دماي اولیه ستون  27درجه

 1777میلیگرم اسانس وجود دارد .سپس از اسانس

سانتیگراد كه بهمدت  0دقیقه در این دما میماند و

رقتهاي  257 ،125 ،22/5 ،91/25 ،15/225و577

سپس با سرعت  9درجه سانتیگراد بر دقیقه به دماي

میلیگرم بر میلیلیتر درست میكنیم و از این رقتهاي

177درجه سانتیگراد میرسد و  2دقیقه در این دما

اسانس صمغ باریجه به میزان  17میكرولیتر روي

میماند .سپس با سرعت  0درجه سانتیگراد بر دقیقه به

دیسكهاي جداگانهاي ریخته و آنها را روي محیط

دماي  217درجه سانتیگراد میرسد و  1دقیقه در این

مولرهینتون در فواصل مناسب از هم جایگزین نموده و

دما میماند و در ادامه با سرعت  17درجه سانتیگراد

سپس محیطهاي مذكور در دماي  90درجه سانتیگراد

بر دقیقه به دماي  257درجه سانتیگراد میرسد .گاز

بهمدت  20ساعت داخل انكوباكتور قرار گرفت .پس از

حامل هلیوم بود كه با سرعت  1 ml/minجریان داشت.

این مدت قطرهاله عدم رشد هر كدام از باكتريها

ولتاژ یونیزاسیون دستگاه طیف سنج جرمی  07 evبود.

اندازهگیري و برحسب میلیلیتر گزارش گردید.

نوع و میزان هریك از تركیبات سازنده اسانس پس از

آزمایش  9بار براي هر رقت تكرار شد و معدل نتایج

تجزیه و تحلیل كروماتوگرامها مشخص گردید و نتایج

حاصله در جدول  2ذكر گردید .در كنار هر سریال رقتی

حاصل در جدول  1ارائه گردید.

از كنترل مثبت (محیط كشت  +باكتري 1 +درصد حالل

بررسي اثر ضدباکتری :بهمنظور انجام تحقیق از دو

بدون اسانس یعنی  )DMSOو كنترل منفی (محیط

باكتري گرم مثبت باسیلوس آنتراسیس و استافیلوكوک

كشت  +فاقد باكتري) همان باكتري استفاده گردید.

اوروئوس و سه باكتري گرم منفی ،اشیرشیاكلی،

محاسبه بازده استخراج اسانس :مقدار  25گرم باریجه

سالمونال تیفیموریوم ،شیگالدیسانتري استفاده شد .با

را در بالن  1777سیسی ریخته و دستگاه كلونجر و با

آنس استریل تعدادي پرگنه برداشته و در آب مقطر

روش تقطیر با آب اسانسگیري شد .براي اولین بار پس

استریل به میزان  2میلیلیتر حل گردید تا كدورت

از گذشت نیم ساعت با روش كلونجر معمولی اسانس

حاصله معادل مك فارلند با رقت  7/5ایجاد شود .این

گیري بهطور كامل انجام گرفت و مقدار  2میلیلیتر

كدورت معادل  1×178واحد تشكیلدهنده كلونی در هر

اسانس بهدست آمد كه بازده حجمی -وزنی آن معادل

میلیلیتر میباشد .براي بررسی اثر ضدباكتري اسانس

 20درصد میباشد .اسانس حاصله داراي بوي تند

صمغ باریجه از آزمایش سنجش حساسیت به روش

باریجه و بیرنگ بود.

انتشار دیسك استفاده گردید .در این آزمایش ابتدا

شناسايي ترکیبات اسانس استخراج شده و بررسي

سوآپ استریل شدهاي را داخل لولههاي آزمایش حاوي

اثرات ضدباکتری آن :اسانس استخراج شده از صمغ

هركدام از باكتريها با رقت  7/5مك فارلند قرار داده و

باریجه با غلظت معادل  1به  0با هگزان تهیه و  1میكرولیتر

روي محیط آگار مولرهینتون محصول شركت مرک در

از محلول اسانس به دستگاه  GC-MSتزریق شد .با توجه

تماس با سطح پیلت در دو جهت مختلف كشیده شد.

به زمان بازداري و درصد زیر پیك و تطبیق آنها با الگوهاي

از آنجایی كه اسانس گیاهان به تنهایی فرار میباشد و

كتابخانهاي ،طیفهاي مربوط به هر تركیب و تركیبات

حاللیت آن در محیطهاي آبی كم است ،بنابراین جهت

عمده تشكیلدهنده اسانس شناسایی شد.

رفع این نقیصه  1/5میلیلیتراسانس را با  1/5میلیلیتر
حالل ( DMSOديمتیل سولفوكساید) در یك لوله
13

بررسي فيتوشيميايي و ضدباكتريايي اسانس گياه باريجه...

است .در این نمودار ستون افقی زمان بازداري

نتايج
خالصه كلی نتایج حاصل از آنالیز اسانس گیاه

( )Retention timeو ستون عمودي فراوانی آن را نشان

باریجه و شناسایی مواد در جدول  1آمده است.

میدهد .بررسی نتایج اسانسگیري نشان میدهد كه

همچنین كروماتوگرام  GC-MSدر شكل  2آورده شده

بازده اسانس باریجه  20درصد میباشد.

شکل  :2كروماتوگرام اسانس گیاه باریجه بهدست آمده

از دستگاه GC-MS

جدول  :1تركیبات شناسایی شده در اسانس گیاه باریجه ( )Ferula gummosa Boiss.در منطقه میقان سمنان
در صد

)RT(min

ردیف

تركیبات

8/75

2/23

α-pinene

1

07/88

8/50

β-pinene

2

2/23

8/80

β-myrcene

9

7/20

3/55

δ.3-carene

0

1/85

17/95

r(+)-limonen

5

7/90

17/00

cis-ocimine

2

7/20

11/22

γ-terpinen

0

7/20

12/32

α-terpinolene

8

1/90

15/18

trans-pinocarvel

3

7/38

12/22

pinocarvone

17

2/07

10/85

(-)myrtenal

11

2/12

13/78

fenchyl acetate

12

1/27

27/52

carvacrol methyl ether

19

1/53

25/20

α-terpinenyl acetate

10

7/20

25/32

(+)-cycloisoacetativene

15

7/00

22/28

cpaene

12

7/51

28/10

thymohyroquinone dimethyl ether

10

7/20

23/05

linalyl butyrate

18
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7/20

97/80

α-muurolene

13

7/98

91/97

γ-cadinene

27

2/70

99/38

guaiol

21

1/70

92/79

5-azulenemethanol

22

7/20

90/58

isoledene

29

باكتري گرم منفی اشرشیا كلی ،شیگالدیسانتري و

نتایج حاصل از این تحقیق اثر ضدباكتریایی اسانس
باریجه را علیه باكتريهاي گرم مثبت باسیلوس-

سالمونالتیفیموریوم مطابق جدول  2نشان میدهد.

آنتراسیس و استافیلوكوک اورئوس و همچنین سه
جدول  :2قطرهاله عدم رشد نسبت به باكتري برحسب میلی متر در  5سویه باكتري در رقتهاي متوالی اسانس صمغ باریجه
1
2

1
4

1
8

500 mg/cc

250 mg/cc

125mg/cc

62.5mg/cc

استافیلوكوكوس اورئوس

12

10

11

3

-

اشرشیاكلی

13

15

19

11

-

-

شیگالدیسانتري

10

19

11

-

-

-

سالمونال تیفیموریوم

15

12

3

-

-

-

باسیلوس آنتراسیس

12

-

-

-

-

-

رقت
باكتري

1
16

1
32

1
64

31.25 mg/cc

15.625mg/cc

-

همانطوركه از جدول  2بر میآید اسانس صمغ

مشاهده میشود .كه این حاكی از اثر ممانعت از رشد

باریجه در رقتهاي  257 ،125 ،22/5و  577میلیگرم

نسبت به این باكتري دارد .اثر ضدباكتري اسانس صمغ

بر میلیلیتر بهترتیب به میزان  10 ،11 ،3و  12میلیمتر

باریجه بر باكتري سالمونال در رقتهاي  257 ،125و

هاله عدم رشد نسبت به باكتري استافیلوكوكوس

 577میلیگرم بر میلیلیتر به میزان  12 ،3و  15میلیمتر

اورئوس را نشان میدهد .كه از این نظر اثر ضدباكتري

قطر هاله ممانعت از رشد را داشته است و همچنین اثر

خود را نشان میدهد .اثر ضدباكتري اسانس صمغ

ضدباكتري اسانس صمغ باریجه بر باكتري باسیلوس در

باریجه بر باكتري اشیرشیاكلی در رقتهاي ،125 ،22/5

رقت  577میلیگرم بر میلیلیتر به میزان  12میلیمتر

 257و  577میلیگرم بر میلیلیتر بهترتیب به میزان ،11

قطر هاله ممانعت از رشد را داشته است .بر اساس

 15 ،19و  13میلیمتر قطرهاله عدم رشد را داشته است.

یافتههاي این تحقیق ،اسانس صمغ باریجه توانایی اثر

همچنین اثر ضدباكتري اسانس صمغ باریجه بر باكتري

ضد باكتري را به اثبات رسانیده ولی اثر خود را براي

شیگالدیسانتري در رقتهاي  257 ،125و 577

ممانعت از رشد بر همه این باكتريها در رقتهاي

میلیگرم بر میلیلیتر به میزان 19 ،11و  10میلیمتر

 91/25و  15/225میلیگرم بر میلیلیتر نشان نمیدهد.
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شکل  :3تأثیر غلظت اسانس باریجه بر قطرهاله عدم رشد باكتريها

است كه جمعآوري نمونه در زمانهاي متفاوت حتی با

بحث
آنالیز مواد موثره اسانس نشان داد مهمترین تركیبات

فاصله زمانی كوتاه میتواند در میزان تركیبات موثره آن،

شیمیایی آن به ترتیب شامل :بتا-پینن (07/88درصد)،

فعالیت بیولوژیكی و كاربردهاي صنعتی و غذایی آن

آلفا-پینن ( 8/75درصد) ،بتا-میرسن( 2/23درصد) و

تاثیر بگذارد .در تحقیقات دیگر ،آنالیز روغن فرار و

( )-میرتنال ( 2/07درصد) گزارش شد (جدول  .)1این

فعالیت ضدباكتري و ضدقارچی اسانس F. heuffelii

نتایج همسو با نتایج پژوهشهاي انجام شده در این

نشان داد كه این روغن داراي تركیبات عمده

خصوص است ( )TalebiKouyakhi et al., 2008كه

 myristicinو  α-pineneمیباشد و فعالیت بیولوژیكی

بیان كردند دو تركیب آلفا و بتا-پینن تركیبهاي اصلی

آن نیز مربوط به این تركیبات است ( Pavlovic et al.,

اسانس باریجههاي ایران را تشكیل میدهند.

 Ghasemi .)2012و همكاران ( )2775در بررسی بر

در گزارش دیگري كه بر روي تركیبات شیمیایی

روي اسانس میوه  gummosaBoiss Ferulaجمعآوري

اسانس  Ferula assa- foetidaو فعالیت ضدباكتري و

شده از استان اصفهان-تیران ،نشان دادند كه تركیات

آنتیاكسیدانی آن كه در سه بازه زمانی مختلف (با فاصله

اصلی اسانس را  β-pinene ،α-pineneو myrcene

زمانی  15روز) جمعآوري شده بود نشان داد كه صمغ

تشكیل میدهد و فعالیت ضدمیكروبی آن بر روي

جمعآوري شده در  25تیرماه حاوي  α-pineneو

باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفی و ضد قارچی

 β-pineneبیشتري بوده و فعالیت ضد باكتریایی

اسانس باریجه را به میزان آلفا و بتا-پینن موجود در

بیشتري از خود نشان میدهد .ولی نمونه جمعآوري

اسانس نسبت دادند .پس بنا بر تحقیقات انجام شده

شده در تاریخ  17تیرماه داراي تركیبات عمده (E)-1-

میتوان اثر ضد باكتریایی اسانس مورد بررسی در این

 propenyl sec-butyl disulﬁdeو10-epic –eudesmol

تحقیق را به علت وجود تركیبات  α-pineneو β-

و در 25خردادماه حاوي (Z)-1-propenyl sec-

 pineneبیان كرد (شكل  )0كه با نتایج گزارش شده

butyldisulﬁde

و

sec-

قبلی مطابقت دارد.

(E)-1-propenyl

 butyldisulﬁdeبهعنوان تركیبات اصلی آن میباشد

 α-pineneمهمترین ماده تشكیل دهنده تربانتین

( .)Kavoosi & Rowshan, 2013این نتایج حاكی از آن

است كه بهعنوان طعمدهنده مورد استفاده قرار میگیرد
و یك واسط مهم در ساختمان تركیبات معطر است كه
11
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بهطور وسیعی بهعنوان حالل و معطر كننده در نمكها،

 .)2014بررسی میزان حداقل غلظت بازدارندگی اسانس

اسپريهاي خانگی ،ضدعفونی كنندهها و حشرهكشها

باریجه ( ،)MICعلیه باكتريهاي استافیلوكوكوس

بهكار میرود .بتا-پینن نیز بهعنوان یك واسطه مهم در

اوروئوس ،اشرشیا كلی ،شیگال و باسیلوس در این

ساخت تركیبات معطر مصنوعی و تركیبات روغنی

تحقیق نشان میدهد كه اسانس مربوط به روستاي میقان

معطر بهكار میرود و بهعنوان مونومر در تولید

اثر منفی بر رشد این باكتريها دارد .از آنجا كه مقدار

رزینهاي ترپنی استفاده میشود .فرم ( )-آن طعم

بتا پینن در این مطالعه بیشتر از آلفا-پینن میباشد.

دهنده و در صنایع عطرسازي كاربرد دارد ( Griffiths

بنابراین احتماالً یكی از عوامل موثر بر اثر بازدارندگی

 .)et al., 1997هر دو تركیب آلفا وبتا-پینن داراي

این باكتريها به واسطه مقدار كمتر آلفا پینن موجود

فعالیت ضدمیكروبی علیه باكتريهاي گرممثبت و

اسانس آنها میباشد .البته عوامل دیگري نیز در بروز

گرممنفی بوده و اثر حشرهكشی دارند .آلفا  -پینن داراي

این اثر میتوانند موثر باشند .در حقیقت تاثیر

خاصیت اسپاسمولیتیك و قرمزكنندگی پوست بوده و

غلظتهاي اسانس بر روي میزان رشد باكتريها تحت

بتا -پینن داراي اثرات ضدالتهابی و ضد ترشحی بوده و

تاثیر محیط و شرایط آب و هوایی گیاه و همچنین نوع

داراي خواص آنتیبیوتیكی برروي باكتريهاي

روش استخراج و نوع آزمون ضد میكروبی مورد

اشرشیاكلی و استافیلوكوكوس میباشد ( Dhar et al.,

استفاده میباشد (.)Nostro et al., 2000

α-pinene

β-pinene

شکل  :4ساختار شیمیایی تركیبات اصلی اسانس گیاه باریجه ()Ferula gummosaBoiss.

بهمنظور شناخت تاثیر اسانس بر روي هر یك از

نتیجهگیری نهايي

این باكتریها توصیه میگردد كه ارزیابی روشهاي

در این بررسی با توجه به آزمون آماري قطر هاله

مختلف استخراج اسانس و همچنین آزمونهاي مختلف

عدم رشد باكتري و تركیبات موثره آن میتوان نتیجه

ضدباكتري انجام گیرد تا بر اساس این نتایج بتوان

گرفت كه اسانس گیاه باریجه یك منبع بسیار قوي از

بهطور دقیقتر تاثیر اسانس و نوع تركیبات اسانس را بر

تركیبهاي فعال بیولوژیكی میباشد كه داراي فعالیت

روي این باكتريها بررسی نمود .همچنین با توجه به

ضدباكتري علیه باكتريهاي گرم مثبت باسیلوس-

تفاوتهاي كمی و كیفی در تركیبات موجود در اسانس

آنتراسیس و استافیلوكوک اورئوس و همچنین سه

و مصارف متفاوت آن (صنایع دارویی ،عطرسازي و

باكتري گرم منفی اشرشیا كلی ،شیگالدیسانتري و

صنعتی) ،ابتدا باید شناسایی دقیق تركیبات اسانس هر

سالمونال تیفیموریوم میباشد .لذا بدلیل مقاومت روز

منطقه انجام شود سپس اقدام به جمعآوري صمغ گردد.

افزون باكتريها به آنتیبیوتیكها و عوارض جانبی
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بعضی از داروهاي شیمیایی ضروري به نظر میرسد كه
اسانس این گیاه بهعنوان یك منبع مفید از عوامل
 در زمینهin vivo  بررسیهایی بهصورت،ضدباكتریایی
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