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گیاهان دارويی جزء ذخاير و منابع طبيعی هستند و بسياری از كشو ر
ها كم يا زياد از يك چنين منبعی برخور دارند كه نوع ،تعداد و تنوع
گونه های گياهی براساس شرايط و موقعيت جغرافيايی هر منطقه

متفاوت است .استفاده از دار و ها و درمان های گياهی و به طوركلی
فرآورده های طبيعی به ويژه در طي سال های اخير رو به افزايش

بوده و مهم ترين علت آن ،اثبات اثرات مخرب و جانبی دار و های

آلودگي های زيست محيطی كه كره زمين را تهديد

شيميايی و ايجاد
مي كند بوده است.
مسئله و دغدغه در درمان آنتي بيوتيكي ،مقاومت دارويي و پس از
آن عوارض جانبي مي باشد .بر اين اساس پس از انجام تحقيقات بر
روي اثرات گیاهان ،بشر اقدام به بهره گيري از آن ها در این مورد
نموده است ( .)6تركيبات ضد ميكروبي به دست آمده از گیاهان با
مكانيسم هايي متفاوت از آنتي بيوتيك ها ،باكتري ها را حذف مي
كنند كه اين مسئله در درمان عفونت هاي ناشي از سويه هاي مقاوم
ميكروبي از نظر باليني حائز اهميت است ( .)8باتوجه به رويكرد
دوباره براي مصرف دارو ها و فرآورده هاي گياهي ،بررسي خواص
دارويي گیاهان اندميك هر منطقه از اهميت خاصي برخوردار مي
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و طب سنتی ایران دارد .این مطالعه به منظور استخراج روغن اسانسی این گیاه و آنالیز اجزاي تشکیل دهنده آن و هم چنین استخراج ترکیبات
روغنی و غیر قطبی و بررسی خاصيت آنتي اكسيداني و ضد باكتري این عصاره انجام شد.
مواد و روش ها :در این مطالعه ،برای اولین بار ،روغن اسانسی گیاه با تکنیک SDEاستخراج و با استفاده از دستگاه  GC-Massآنالیز و
اجزاء آن شناسایی گرديد .سنجش اثر آنتی اکسیدانی از طریق مهار رادیکال آزاد  ،DPPHهم چنین سنجش میزان اثرات ضد باکتری بر روی
چهار سویه باکتری به روش دیسک دیفیوژن و از طریق اندازه گیری هاله عدم رشد بر روی عصاره استخراج شده با هگزان انجام شد.
یافته ها :اجزاي عمده اسانس ،دی-کارون ( 57/2درصد) و لیمونن ( 15/7درصد) مي باشند؛ برخی ترکیبات اسانسی شناسایی شده در این
مطالعه در گزارش های مشابه به آن ها اشاره نشده است .نتایج نشان می دهد که عصاره هگزانی با وجود غیر قطبی بودن حالل ،دارای قدرت
مهار قابل مالحظه ای برای  DPPHمی باشد .هم چنین خاصیت ضد میکروبی بسیار باالیی نسبت به برخی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی
نشان داد.
نتيجه گيري :نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که اجزاء استخراج شده توسط حالل هگزان علی رغم قطبیت پایین و ماهیت روغنی
ترکیبات ،عالوه بر دارا بودن فعالیت آنتی اکسیدانی ،دارای قدرت ضد میکروبی چشم گیری می باشند که تاکنون برای این گیاه در منابع علمی
گزارش نشده است.
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راديكال هيدروژن قبول كند و به يك مولكول خنثي و پايدار تبديل
شود .اين ماده به دليل داشتن الكترون منفرد داراي جذب قوي در
طول موج  517نانومتر مي باشد كه در اين مرحله ،محلول متانولي
آن بنفش رنگ است .در حضور آنتي اكسيدان اين تك الكترون مي
تواند به جفت الكترون تبدیل شود .نسبت به تعداد الكترون دريافتي،
جذب به صورت وابسته به غلظت كاهش مي يابد .رنگ محلول در
اين مرحله به زرد يا بي رنگ تغيير مي كند .با استفاده از اين تغيير
جذب مي توان توانايي مولكول هاي مختلف را به عنوان مهاركننده
راديكال آزاد سنجيد .در واقع ميزان تغيير در جذب هر نمونه به
قدرت و توانايي جاذب راديكال بستگي دارد.
عمل احيا شدن  DPPHو كاهش جذب در طول موج  517نانومتر،
در دماي اتاق و پس از گذشت  5دقيقه از شروع واكنش صورت مي
گيرد .مزيت معرف  ،DPPHاين است كه در زمان كوتاهي مي
توان تعداد زيادي نمونه را اندازه گيري نمود و نيز از حساسيت كافي
برخوردار است.

باشد.
مسئله دیگر نیاز بدن به ترکیبات آنتی اکسیدان است ،زیرا آنتی
اکسیدان ها ترکیباتی هستند که مانع فعالیت رادیکال های آزاد شده
و یا سبب حذف آن ها می شوند و سلول های بدن را از اثرات
مخرب این ترکیبات مصون نگاه می دارند ،از این رو با روند پیری
و ابتال به بیماری های مختلف مبارزه می کنند .این مواد می توانند
از تشکیل رادیکال های آزاد در بدن جلوگیری کنند و در صورت
تشکیل ،تاثیرآن ها را بر بدن کاهش دهند .در حقیقت آنتی اکسیدان
ها ترکیباتی هستند که برای پیش گیری و یا کند نمودن آسیب های
ناشی از واکنش های اکسیداسیون در بدن به کار می روند و به عنوان
خنثی کننده رادیکال های آزاد عمل نموده و از این رو باعث پیش
گیری از آسیب ناشی از این ترکیبات در بدن می شوند .این ترکیبات
از یک طرف باعث کاهش خطر ابتدا به بیماری های قلبی عروقی و
سکته می شوند و از طرف دیگر از پیشرفت سرطا ن ها که موجب
آسیب به  DNAمی شوند جلوگیری می کنند ( .)19علیرغم وجود
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آنتی اکسیدان های مختلف در پالسما ،سیستم دفاعی بدن به تنهایی
قادر به از بین بردن رادیکال های آزاد ایجاد شده در بدن نیست به
همین جهت نیاز به تأمین آنتی اکسیدان از منابع خارجی دارد که
از طریق منابع غذایی تأمین می شود ( .)23شواهد بسیار زیادی
وجود دارد که سمی بودن و اثرات سوء تغذیه ای آنتی اکسیدان
های ساختگی اضافه شده به مواد غذایی را تأييد می کند .عالوه
بر این خطر آسیب کبدی و ایجاد سرطان در حیوانات آزمایشگاهی
از معایب استفاده ا ز آنتی ا کسیدا ن های ساختگی است(.)25،11
بنابراین نیاز به آنتی اکسیدان های قوی با سمیت کم تر و اثر بخشی
بیش تر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است .آنتی اکسیدان های
طبیعی باعث افزایش قدرت آنتی اکسیدان های پالسما و کاهش
ابتال به بعضی بیماری ها مانند سرطان ،بیماری های قلبی و سکته
مغزی می شوند ( .)20آنتی اکسیدان ها در صنعت نیز به عنوان نگه
دارنده مواد غذایی در جلوگیری از فساد و تغییر رنگ غذا ها به کار
می روند ،از این رو طول عمر مواد غذایی و مدت زمان نگه داری آن
ها را افزایش می دهند.
نعنا یکی از قدیمی ترین دارو هاي گیاهی به شمار می آید .از دو
هزار سال قبل تا کنون از گونه هاي مختلف نعنا به عنوان دارو و ادویه
استفاده می شود .از برگ ها ،پیکر رویشی و اسانس این گیاه در اکثر
فارماکوپه هاي معتبر به عنوان دارو یاد شده است .گونه های مختلف
نعنا ،از جمله منابع غنی ترکیبات پلی فنلی بوده و لذا دارای خواص
آنتی اکسیدانی می باشد.
1
آزمون مهار رادیکال آزاد  ،DPPHیکی از مهمترین آزمون ها
جهت سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های گیاهی می باشد.
DPPHيك راديكال آزاد پايدار است كه مي تواند يك الكترون و يا
2,2 – diphenyl-1-picrylhydrazyl

گزارش های مشابه موجود در منابع در مورد گیاه نعنا از کشور های
مختلف نشان می دهد اسانس و عصاره های تهیه شده از بعضی از
گونه های آن دارای اثرات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی قابل توجه
بوده است ( .)15،13گونه های مختلف این جنس ،از جمله گیاهان
پر اسانس بوده و بنابراین به عنوان یک گیاه صنعتی در تعدادی از
کشور های دنیا کشت می شوند ( Mentha longifolia .)22با
نام عمومی پونه ،یکی از گونه های مهم نعنا است که خواص ضد
آسم ،ضد اسپاسم ،ضد نفخ و حشره کشی آن به اثبات رسیده است
( .)10،7بسیاری از مطالعه ها جدید اثرات مختلف دارویی و درمانی
این گیاه را نشان می دهد مانند خصوصیات آنتی موتاژنیک یک
فالونوئید جدا شده از نعنا ( )12ویا فعالیت ضد اسهالی این گیاه
(.)14
گزارش هایی از اجزاء اسانس این گیاه ،استخراج شده با روش معمول
تقطیر با بخار آب از مناطق مختلف جهان (ایران ،تاجیکستان و
تونس) وجود دارد که در آن ها ترکیبات سیس پی یریتون اپوکسید،
پی یریتون ،کارون ،پولگون ،آلفا ترپينه ال و منتون به عنوان ترکیبات
اصلی موجود در اسانس این گیاه معرفی شده اند (.)9،17،21
با توجه به اینکه روش و نوع حالل به کار رفته ،در استخراج ترکیبات
فرار گیاهان دارویی بسیار موثرند ،در این تحقیق اجزاء اسانس گیاه
 Mentha longifoliaبه روش تقطير و استخراج با بخار همزمان با
حالل آلی ( )SDEاستخراج شده و با استفاده از دستگاهGC-MS
آنالیز و خواص آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانی عصاره -nهگزانی آن
بررسی گردیده است.
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روش کار

حجم برابر از محلول  DPPHبا غلظت  1 mg/mlمخلوط و پس
از خواندن جذب محلول ها توسط دستگاه  UV-Visدر طول موج
517نانومتر ،درصد مهار رادیکال  ، ( I) DPPHمحاسبه گردید
(.)3
 Iمطابق این رابطه محاسبه می شود:

الف :تهیه گیاه و استخراج اسانس
گیاه  Mentha longifoliaدر تابستان  1390از مزارع اطراف
تهران برداشت شد ،بعد از جداکردن پوسیدگی ها و آلودگی ها
خشک گردید و پس از پودر شدن 50 ،گرم از آن با حالل هگزان
به مدت  3ساعت به روش  SDEاستخراج شد .پس از آب گیري
از محصول توسط سولفات سدیم بدون آب ،تبخیر حالل در دمای
 30°Cصورت گرفت و اسانس حاصل تا زمان تزریق به دستگاه GC
در فریزر نگه داري شد.

I = [Ab-AS/Ab] × 100

جذب شاهد  , Ab :جذب نمونهAs :

ه :سنجش میزان فعالیت ضد میکروبی
میزان فعالیت ضد میکروبی از طریق اندازه گیری هاله
عدم رشد بر روی چهار سویه باکتری

ب :تجزية اسانس
نمونه اسانس با استفاده از يك دستگاه كروماتوگرافي گازي )(GC
مدل Agilent HP-6890مجهز به آشکارساز ( FIDيونيزاسيون
با شعله هيدروژن) و يك دستگاه  GC-MS2از نوع Hewlett-
 Packard 6890-5972با سيستم مجهز به ستون مويينه HP-
( 5MSبه طول  30متر ،قطر0 /25ميلي متر و ضخامت الية داخلي
 0/25ميكرون) تجزيه شد .گاز حامل هليم با جريان 1/ 5میلی لیتر
در دقيقه و نسبت شكافت نمونه 1به  10بود .برنامة دمايي ستون از
60تا  246درجة سانتي گراد با سرعت  3درجه در دقيقه تنظيم شد
و در انت ها به مدت  10دقیقه در دمای  250درجه به عنوان پست
ران قرار گرفت .طيف هاي جرمي در  70الكترون ولت تهيه شدند.
شناسايي اجزاي اسانس در نتيجة مقايسة طيف جرمي آن ها با بانك
طيفي و مقايسة ضرايب بازداري آن ها با مقادير مرجع صورت گرفت
( .)2ضرايب بازداري با استفاده از زمان هاي بازداري آلكان های
نرمال كه با همان دستگاه و تحت همان شرايط تزريق شد ،محاسبه
شدند .مقادير نسبي اجزا از روي سطح كل پيك ها توسط نرم افزار
دستگاه محاسبه شد.

(Escherichia coli (ATCC 10536), Staphylococcus aureus
(ATCC 29737), Staphylococcus epidermidis (ATCC
(12228), Proteus vulgaris (PTCC 1182),

به روش دیسک دیفیوژن با استفاده از دیسک های استاندارد به قطر

یافته ها

در اسانس گياه  29 ،Mentha longifoliaتركيب شامل 96/9
درصد كل اجزا شناسايي شدند (جدول .)1
این اسانس دارای مواد عمده دی-کارون ( 57 /2درصد) و لیمونن
( 15/7درصد) مي باشد .ساير اجزاي مهم 1،و 8سینئول ( 4/7درصد)
و دی هیدرو کارون ( 3/4درصد) هستند.

ج :استخراج ترکیبات روغنی و غیر قطبی
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به منظور استخراج ترکیبات روغنی و غیر قطبی از گیاه،
عصاره گیري از برگ خشک شده گیاه توسط حالل هگزان با استفاده
از دستگاه سوکسله به مدت  8ساعت انجام شد .پس از تبخیر حالل
توسط دستگاه تبخیرکننده چرخان در  30°Cو سپس آون تهویه،
عصاره به آون خالء انتقال یافت و به مدت  7ساعت در دمای25° C
تحت خالء قرار گرفت تا عصاره جامد خمیری به دست آید.
د :سنجش میزان اثر آنتی اکسیدانی
به منظور بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره ،آزمون مهار رادیکال
آزاد DPPHانجام شد و نتایج حاصله مورد بررسی قرارگرفت.
محلول عصاره با غلظت معین ساخته شد ،سپس محلول عصاره با
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 6میلیمتر ،در محیط کشت آگار انجام شد (.)4
میکرو ارگانیسم های مورد استفاده برای تعیین خصلت ضد
میکروبی که تعدادی از باکتری های پاتوژن می باشند ،توسط
Iranian Research Organization for Science and
) Technology (IROSTفراهم شدند.
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ترپنوييدي ( 1/3درصد) بود (جدول .)2

جدول - 1تركيبات اسانس گونه  M. longifoliaبه دست آمده به روش

جدول  -2طبقه بندی تركيبات شيميايي اسانس اندام های هواییM.

SDE

longifolia
نوع ترکیبات غلظت ( )

2

α –Pinene

7/57

936

0/9

3

Camphen

8/03

952

0/2

4

Sabinene

8/80

977

0/5

5

β-Pinene

8/95

982

1/3

6

β-Myrcene

9/33

995

1/2

7

3-Octanol

9/48

1000

0/3

8

Limonene

10/98

1039

15/8

9

1,8-Cineole

11/04

1041

4/7

10

β-Ocimene

11/41

1051

0/2

11

Linalool

13/45

1104

0/3

12

3-Octyl acetate

14/36

1126

0/2

13

Menthofuran

16/23

1171

2/7

14

Borneol

16/30

1173

0/7

15

Terpinen-4-ol

16/74

1183

0/4

16

Dihydrocarvone

17/62

1204

3/4

17

Pulegone

19/48

1249

1/7

18

D-Carvone

20/11

1263

57/2

19

Acetic acid

21/45

1295

0/2

20

Dihydroedulan

21/80

1304

0/4

21

Dihydrocarvyl acetate

23/13

1336

0/4

22

Piperitenone

23/70

1350

0/2

23

Trans-Carvyl acetate

24/53

1370

0/4

24

β –Bourbonene

25/50

1393

0/6

25

Caryophyllene

26/94

1429

1/4

26

α –Humulene

28/23

1462

0/2

27

Germacrene

28/59

1471

0/2

28

β-Cubebene

29/34

1490

0/8

29

γ –Elemene

29/90

1504

0/2

منوترپن های
اکسیژن دار

سسکوئی ترپن
های هیدروکربنی

سایر ترکیبات

جمع کل 96/9

بنابراین اسانس گیاه ،شامل  7ترکیب مونوترپن هیدروکربنی (20/1
درصد) 11 ،ترکیب مونوترپن اکسیژن دار ( 72/1درصد) 6 ،ترکیب
سزكويي ترپن هیدروکربنی ( 3/4درصد) و  5ترکیب هيدروكربن غير
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1,8 Cineol,
Menthofuran,
Linalool,
Pulegone,
D-Carvone,
Piperitenone,
Borneol,Terpinen4-ol,
Dihydrocarvone,
Dihydrocarvyl
acetate , TransCarvyl acetate
Caryophyllene,
Germacrene,
β-Bourbonene,
α -Humulene,
γ -Elemene, βCubebene
2-Hexenal,
3-Octanol,
3-Octyl acetate
, Acetic acid,
Dihydroedulan

72/1

3/4

1/3

نتایج حاصل از ارزیابی قدرت مهار رادیکال آزاد عصاره هگزانی و
استاندارد  BHTدر جدول  3ارائه شده است .نتایج نشان می دهد
که عصاره مذکور دارای قدرتی بیش تر از  30قدرت مهار استاندارد
 BHTدر غلظت  500 g/mlمی باشد که این میزان با توجه به غیر
قطبی بودن ترکیبات استخراج شده بسیار مطلوب است.
نتایج حاصل از سنجش میزان اثرات ضد باکتری بر روی چهار سویه
باکتری شامل باکتری های گرم مثبت و گرم منفی (جدول )4
نشان می دهد که ترکیبات روغنی استخراج شده توسط -nهگزان
با دارا بودن قطر هاله بین  11تا  29نسبت به همه باکتری ها اثر
مهارکنندگی قابل مالحظه ای داشته است.
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2-Hexenal

5/44

849

0/2

منوترپن های
هیدروکربنی

20/1
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ردیف

نام ترکیبات

زمان
بازداري

ضريب
بازداري
( )RI

مقدار
(درصد)

Saibnene,
α –Pinene,
Camphene,
β –Pinene,
β- Myrcene,
Limonene, ,
β-Ocimene
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(24و ،)18نشان می دهد که این ترکیبات می توانند اجزاء مهمی در
تعیین نوع شیمیایی این گونه باشند.
اما در گزارش دیکری تر کیبات اصلی اسانس این گیاه را سیس
پیپریتون اپوکسید ،پولگون و پیپریتنون اکسید گزازش کرده اند (.)5
در راستای ارزیابی فعالیت بیولوژیک گیاه ،خاصیت آنتی اکسیدانی
و فعالیت ضد میکروبی مد نظر قرار گرفت .هم چنان که گفته شد
آزمون سنجش مهار رادیکال آزاد DPPHبه علت سهولت ،سرعت و
دقت باال جهت سنجش خواص آنتی اکسیدانی و آزمون ارزیابی مهار
رشد میکروب از طریق اندازه گیری هاله عدم رشد در روش دیسک
دیفیوژن جهت سنجش خواص ضدمیکروبی انتخاب شدند .
هم چنان که در جدول مالحظه می شود ،ترکیبات روغنی و غیر
قطبی استخراج شده از این گیاه ،حتی در غلظت  100 g/mlهم
خاصیت آنتی اکسیدانی معناداری را نشان می دهد اگر چه این مقدار
در مقایسه با میزان فعالیت مربوط به آنتی اکسیدان استاندارد BHT
بسیار کم تر است .میزان فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره مورد مطالعه،

جدول  -3نتايج حاصل از آزمون مهار راديكال آزاد  DPPHترکیبات روغنی
استخراج شده توسط حالل هگزان از گیاه M. longifolia

I
)0/5 mg/
)ml

I
)(0/1 mg/ml

عصاره
-nهگزانی

32/46

11/79

استاندارد
BHT

90/47

53/79

نتايج آزمون
DPPH
نمونه

جدول -4فعالیت ضد باکتری ترکیبات روغنی استخراج شده توسط حالل هگزان
قطر هاله
عدم رشد

از گیاه M. longifolia

)DD (mm

S.
aureus

E.
coli

P.
vulgaris

S. epidermidis

نمونه

11

16

12

29

استاندارد
ریفامپین

12

10

11

38

استاندارد
جنتامایسین

19

21

20

41

اسانس گیاه مورد مطالعه شامل  72/1درصد ترکیبات مونوترپن
اکسیژن دار می باشد .این گونه ترکیبات از اجزاء ارزشمند اسانسی
هستند که به طور عمده خواص فیزیکی شامل رنگ ،عطر و طعم و
هم چنین فعالیت شیمیایی و بیولوژیکی اسانس ها به خصوص در
اسانس گونه های مختلف نعنا ،بیش از همه به این ترکیبات مربوط
می شود .بنابراین وجود درصد باالیی از مشتقات اکسیژن دار ترپنی
نشان دهنده کیفیت باالی این اسانس می باشد .هم چنین شاید
بتوان احتمال وجود میزان زیاد این ترکیبات در روغن استخراج شده
از برگ های گیاه توسط حالل هگزان را عاملی برای فعالیت مشاهده
شده آنتی اکسیدانی (جدول  )3و به خصوص میکروبی (جدول )4
دانست.
ترکیبات عمده اسانس )دی-کارون و لیمونن) که از روش SDE
استخراج شده است با گزارش ارائه شده در مورد اسانس استخراج
شده از این گیاه از ایران به روش معمول تقطیر با آب توسط کلونجر
تشابه دارد ( )18اما تعداد ترکیبات استخراج شده در این روش بیش
تر است.
در اسانس نمونه مورد مطالعه ،علی رغم وجود تفاوت هایی از نظر
تعداد و نوع ترکیبات استخراج شده که بیش تر ناشی از نوع روش
به کار رفته می باشد ،شاخص بودن اجزاء دی-کارون و لیمونن که
در تطابق با تعدادی از گزارش ها در مورد اسانس این گیاه است

نتیجه گیری

علی رغم وجود گزارش های فراوان در مورد اجزاء اسانسی و فعالیت
بیولوژیکی گونه های مختلف نعنا و اثبات ارزش ترکیبات روغنی
موجود در آن ،تا کنون گزارشی از فعالیت بیولوژیک ترکیبات روغنی
فرار و غیر فرار استخراج شده توسط حالل های غیر قطبی ،در مورد
این گیاه از ایران در منابع علمی ارائه نشده است .نتایج تحقیق حاضر
63
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قابل مقایسه با عصاره های قطبی گونه های مختلف نعنای گزارش
شده در منابع علمی می باشد ( )15،17،21،22این در حالی است
که به طور معمول از ترکیبات روغنی و غیر قطبی گیاهان چنین
انتظاری نمی رود.
گزارش های فراوانی در منابع علمی در مورد خاصیت ضد میکروبی
اسانس و عصاره های استخراج شده با حالل های قطبی مانند آب و
الکل ها برای گونه های مختلف نعنا وجود دارد ( .)6،13،16،17به
عنوان مثال در گزارشعزیزخانی و عطایی ( )5آمده که اسانس نعنا
فعالیت ضد میکربی قابل توجهی در برابر باکتری های مورد آزمایش
نشان داده در حالی که عصاره متانولی تقریبا غیرفعال بوده است از
سوی دیگر عصاره متانولی نعنا فعالیت آنتی اکسیدانی بیش تری
نسبت به اسانس نعنا در بازداری سیستم رادیکال آزاد DPPHو بتا-
کاروتن/لینولئیک اسید نشان داده است ، .اسانس و عصاره متانولی
نعنا فعالیت آنتی اکسیدانی ضعیف تری نسبت به BHTنشان دادند.
اما در مورد خواص بیولوژیکی عصاره های غیر قطبی این گونه ،
اطالعات چندانی در دست نیست .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که
عصاره هگزانی گیاه  M. longifoliaاز نظر ضد میکروبی دارای
فعالیت قابل توجهی نسبت به هر چهار سویه باکتری مورد مطالعه
می باشد که قابل مقایسه با آنتی بیوتیک های استاندارد است.
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عالوه بر شناسایی برخی ترکیبات اسانسی استخراج شده با تکنیک
جدید  ،SDEکه در گزارش های مشابه به آن ها اشاره نشده است،
نشان می دهد که اجزاء استخراج شده توسط حالل هگزان عالوه بر
دارا بودن فعالیت آنتی اکسیدانی ،دارای خواص ضد میکروبی چشم
گیری می باشند.
بنابراین نتایج ،لزوم توجه بیش تر به روش و نوع حالل مصرفی در
استخراج ترکیبات طبیعی به منظور استفاده بهینه از منابع غنی
ارزشمند نهفته در گیاهان دارویی بیش از پیش محرز می گردد.

سپاسگزاري:

بدینوسیله از زحمات آقای علی اصغر انگاشته واحد که در انجام این
تحقیق ما را یاری فرمودند تقدیر و تشکر به عمل می آید.
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