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 چکیده
Crambe orientalis   بفا در مناطق مختلف  هافان از هملفه در ایفران انتدفار دارد   که  بو گیاهی است از تیره شب

 ک قابفل توهفهژیاثرات بیولو قبل از ،توهه به تعلق گیاه به تیره شب بو و احتمال وهود ترکیبات گلوکوسینوالتی در آن

بفر  و سرشفا ه گلفدار گیفاه بفا  در این تحقیق ترکیبات شیمیایی اسانس و عصفاره هززانفی  محتمل بود   در این گیاه

و ضفد  باکتریفالآنتفی  ،،آنتفی اکسفیدانی  سفیتهاثرات فیتوتوکسیهمچنین  مورد آنالیز قرار گرفت     GC-MSدستزاه 

،     Lettuce assayبفه ترتیفب بفا روا هفاي   عصاره بر  هاي این گیاه نیز و بر  ها و اسانس سرشا ه ها تکثیري

DPPH  ،  Disk diffusion   و MTT assay  ترکیفب بفه ترتیفب از اسفانس  17و  26در مجمفو     ارزیابی شفد

( و بنزیفل 5/19%یتریل )هززن ن-5-متیل-2در حالی که این نتایج نداد داد سرشا ه گلدار و برگااي گیاه شناسایی شد  

اسفانس بفر  هفا بیدفتر شفامل اکتیفل  را تدکیل می دهنفد، ي گیاه ( ترکیب شیمیایی اسانس سرشا ه ها9/16%سیانید)

موهود در عصفاره هززانفی بفر   عمده  ( می باشد  ترکیب شیمیایی6/22%ایزوتیوسیانات)-4-( و بوتنیل3/54%استات)

اثرات نسبتا کم آللوپفاتیکی بفر گیاه بر    اسانس  ( 11%ترانس کاریوفیلن)  و (8/22%المن)-کرامب نیز عبارتنداز:گاما

   ندداشفت  کفاهودر تسفت  داري رای بفر  قابلیفت آللوپاتیفک معنف هفاي در حالی که عصفاره روي بذر کاهو ندان داد،

    و   33 /3   رتیفب در حفدبفه ت  50RCدي کلرومتانی و متانولی بر  گیاه اثرات آنتی اکسیدانی باالیی با  هاي صاره ع

فعالیت آنتفی باکتریفالی بفاالیی را علیفه  بر  گیاه عصاره متانولیهمچنین    نددادندان  بر میلی لیتر گرم میکرو    40/ 5

در حفد آنتفی به طوریکه در مورد بر ی سویه هاي  اص باکتریفایی ایفن اثفر   دداو منفی ندان  باکتري هاي گرم مثبت

 16در حفد   50ICاسانس گیاه اثرات ضد تکثیري و ضفد سفرطانی بسفیار قفوي بفا از طرف دیزر   بود بیوتیکااي رایج  

و نیفز  که فعالیت زیستی گیاه ممکفن اسفت بفه ح فور ایزوتیوسفیانات به نظر می رسد    داشتمیکرو گرم  بر میلی لیتر 

که گیاه مورد مطالعه اثرات زیستی قابل توهای  تحقیق تدان دادنتایج این  ، در مجمو  در گیاه مرتبط باشد  فالونوئیدها

 ضد میکروبی و ضد سرطانی مورد استفاده قرار گیرد داشته و می تواند به عنوان یک عامل 

 ، فیتوتوگسیسیته، آنتی اکسیدانت، آنتی باکتریال، ضد تکثیري Crambe orientalisکلمات کلیدي: 
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 مقدمه -1-1

ته بررسی اثرات بیولوژیک عصاره ها وترکیبات  الص شده گیاهان هایزاه  اصی رادر علوم زیستی به درسه دهه گذش

 ود ا تصاص داده است  شنا ت این اثرات ازدیدگاه فارماکولوژیک زمینه سفاز اسفتفاده ازگیاهفان وموادمدفتق شفده 

تاابی و    ترکیبفات گیفاهی امفروزه ناا درپزشکی وداروسازي است  بررسی اثرات ضدمیکروبی، ضدسرطانی، ضفدالآاز

نیفز  طبیعی شده است  مطالعات مربوط بفه اثفرات بیولوژیفک گیاهفان ازدیفدگاه دیزفر أمنجربه سا ت صدها دارو بامند

موسوم بفه کنتفرل بیولوژیفک شفده اسفت  درسفالااي ا یفر  در کداورزي مدرن، منجر به پیدایش عرصه هدیدي ازعلم

فات وعوامل بیماریزاي گیاهفان روزبفه روز روبفه گسفترا اسفت  آتق از گیاهان درکنترل استفاده از ترکیبات طبیعی مد

  باتوهفه بفه اثفرات می گفرددعل  کداا وحدره کدااي طبیعی  تمامی این تالشاا معطوف به سا ت انوا  قارچ کداا،

بتدریج نسبت به این ترکیبات فات آفت کدااي شیمیایی براکوسیستم هاي طبیعی ونیزباتوهه به مقاومتی که در آزیانبار 

فت کدی هاي طبیعی امروزه روزبه روز درحال افزایش می باشد  باتوهه به مطالب آ مطالعات مربوط به ،پدیدارمی شود

بررسی هاي فیتوشیمیایی وشفنا ت ترکیبفات گیفاهی هدیدونیزشفنا ت فعالیفت بیولوژیفک ایفن ترکیبفات  عنوان شده،

به هاي پزشکی وکداورزي استفاده ازترکیبات گیاهی امروزه درصنایع مختل  ازهمله عالوه برهن حائزاهمیت می باشد 

توهفه بفه فعالیفت  ایفن مفوارد عطرسازي وصنایع مختل  غفذایی روبفه اففزایش اسفت کفه درتمفامی صنعت رنزسازي،

 آورد   می ناا رافراهمآبیولوژیک زمینه سازاستفاده صحیح ومطلوب از
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 تحقیقبیدینه  -1-2

 مدخصات گیاهدناسی -1-2-1

مترکفه در اکافاي  2/1متعلق به تیره شب بو بوده وگیاهی است علفی به ارتفا  حفدودا  Crambe  orientalisگیاه 

سنزال ی ویادرتپه ها وارتفاعات انتداردارد  این گیفاه انتداربسفیار وسفیعی داشفته وازاروپفا تامدیترانفه شفرقی وتفاغرب 

سانتی مترهم مفی رسفد   60تدار دارد  این گیاه برگااي شانه اي نامنظم بزرگی داردکه طول آنااتاآسیا، صوصا ایران ان

این برگااي بوي نافذ کلم مانند دارند  این گیاه تحت عنوان سفپیده دربخدفااي مختلف  ایفران بفه عنفوان علوففه مفورد 

 ( 1ااي بارز این گیاه به شمار می آید)استفاده قرارمی گیرد  گلااي سفیدومیوهاي  ورهینک دوبخدی ازدیزرویژگی

 بررسیااي فیتوشیمیایی  -1-2-2

دام هوائی گیاه مورد آنالیز قرار گرفته اسفت  بفر ایفن ندر تناا پژوهش صورت گرفته بر روي این گیاه در ایران، اسانس ا

، اپوکسفی الئیفک اسفید و بوتنیل ایزوتیوسیانات، هنیکفوزان  -3اساس ترکیبات شا ص اسانس اندام هوائی گیاه شامل  

 (  2هززادکانوئیک اسید می باشد )

در پژوهش دیزري که در کدور کانادا صورت گرفته است ترکیبات فالونوئیدي کرستین، ایفزورامنتین و کفامپفرول از 

 ( 3) هداسازي شده است Crambeگونه هاي   

 ( 4) مورد شناسائی قرارگرفته است Crambe maritimia    در کدور فرانسه ترکیبات گلوکوسینوالتی  گونه

 تاکنون هیچ نو  تحقیقی صورت نزرفته است Crambeدر  صوص فعالیت بیولوژیکی گونه هاي   

 

 بیان مسئله: -1-31

ه گلوکوسینوالتاا می باشفند کفه ایفن ( واهدانواعی ازمتابولیتااي ثانویه موسوم بBrassicaceae گیاهان تیره شب بو) 

    ( 5بین ترکیبات طبیعی دارا هستند) در  عالیت هاي بیولوژیک گوناگون هایزاه  اصی راترکیبات باداشتن ف
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ایزوتیوسیاناتاا که مستقیما از هیدرولیز اناا حاصل می شفوند داراي اثفرات ومدتقات این ترکیبات یعنی  گلوکوسینوالتاا

ترکیبات طبیعی ضدسفرطان ونیفز پیدفزیري ناا رابه عنوان قوي ترین آ ضدتکثیري وضدسرطانی بسیار قوي می باشندکه

 Crambe  orientalis(  این ترکیبات درگونه هاي  ودرو تیره شب بو مثل گیفاه 7و6کننده از سرطان مطرح می سازد)

بسففیارفراوان ترمففی باشففد  ازایففن حیففث مطالعففات فیتوشففیمیایی گیففاه مذکوربففه منظورشناسففایی ایزوتیوسففیاناتاا و 

نافا حائزاهمیفت ففراوان مفی باشفد  ازطفرف آیاه ومطالعفه اثفرات ضفدتکثیري وضفد سفرطانی گلوکوسینوالتاا دراین گ

دیزربر ی گزارشات حاکی ازاثرات فیتوتوکسیک، ضدباکتریایی وضدقارچ گلوکوسینوالتاا ومدفتقات حاصفل ازایفن 

اهفان مفی باشفد کفه (  اثرات فیتوتوکسیک مربوط به ممانعت این ترکیبات ازهوانه زنفی ورشفد گی 8ترکیبات می باشد)

باعث می شود گیاهان حاوي این ترکیبات ازرشد سایرگیاهان دراطراف  ود ممانعت کفرده ودسترسفی باتفري بفه ف فا 

 Crambe  orientalis وآب ومواد معدنی درمحیط زیست  ودداشته باشفند  شناسفایی ایفن نفو  ترکیبفات درگیفاه

قابلیت عل  کدی به گیاهفان زراعفی ویاسفا ت  ءتواند به القا وتعیین اثرات فیتوتوکسیک عصاره واسانس این گیاه می

عل  کدااي طبیعی هات مبارزه باعلفااي هرز کمک شایان توهای بنمایفد  همچنفین مطالعفات اثفرات ضفدباکتریایی 

گیاه مذکور منجربه این  واهدشدکه درصورت فوق العاده بودن این اثرات گیاه مذکوروترکیبات حاصل شفده ازان بفه 

تفی بیوتیکافاي رایفج آنبفه  باکتریفایی ان عوامل ضد میکروبی معرفی شده ودرمواقع لزوم ودرشرایط وهودمقاومفتعنو

مورد استفاده قرارگیرند  ازاین هات مطالعه اثرات ضدباکتریایی وضدقارچ این گیاه به عنوان یکی ازاثفرات بیولوژیفک 

 .ضروري به نظرمی رسد

 اهداف طرح  -1-4

 ز همله    فالونوئیدها، گلووسینوالتاا و    ا Crambe orietalis ااي ثانویه گیاهتعیین متابولیت -1

 شامل ترپنوئیدها، اسیدهاي چرب و    Crambe orietalis  گیاه تعیین ترکیبات موهود در اسانس اندامااي -2
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توکسفیک و اثفرات سیتو شفامل  فواص آنتفی اکسفیدانت، Crambe orietalis تعیفین اثفرات بیولوژیفک گیفاه -3

 فیتوتوکسیک

 فرضیه ها و سواالت تحقیق -1-5
به دلیل تعلق به تیره شب بو و همچنین  Crambe orientalisژوهدی اینست که گیاه مامترین فرضیه در این طرح پ

بنا به شواهد غیر مستقیم همچون بوي نافذ بایستی واهد ترکیبات مدتق از گلوکوسینوالتاا همچون ایزوتیوسیاناتاا و 

گیاه مذکور و عصاره ها و  فرضیه دوم طرح اینست که با توهه به فعالیت بیولوژیک گسترده این ترکیباتیتریلاا باشد  ن

    بنابراین سئواالت زیر در این طرح مدنظر است ک داشته باشندژییا اسانس مربوطه آن نیز بایستی اثرات گوناگون بیولو

 کدامند؟ Crambe orietalis متابولیتااي ثانویه گیاه -1

 کدامند؟ Crambe orietalis  ترکیبات فرار و ترکیبات اسانس  گیاه -2

آیا عصاره هفاي بدسفت آمفده از انفدامااي مختلف  گیفاه و ترکیبفات  فالص اسفتخراآ شفده از آنافا اثفرات آنتفی  -3

 اکسیدانت دارند یا  یر؟

ضد میکروبفی   الص استخراآ شده از آناا اثرات آیا عصاره هاي بدست آمده از اندامااي مختل  گیاه و ترکیبات  -4

 سیتوتوکسیک دارند یا  یر؟و 

آیا عصاره هاي بدست آمده از اندامااي مختل  گیاه و ترکیبات  الص استخراآ شده از آناا اثرات فیتو توکسفیک  -5

 دارند یا  یر؟

 ضرورت انجام طرحاهمیت و   -1-6

  کدااي مصنوعی وسنتتیک ونیزمقاومت علفافاي هفرز نسفبت بفه ایفن سیب هاي زیست محیطی فراوان علآباتوهه به 

مطالعه وشنا ت ترکیبات فیتوتوکسیک ونیزگیاهانی باقابلیت فیتوتوکسیسیته باالهات سا ت علف  کدفااي ، ترکیبات 

مفع طبیعی ضروري به نظر میرسد  ازطرف دیزر امروزه بیماري سرطان به عنوان یکی ازمامترین علل مر  ومیفر درهوا

ایزوتیوسففیاناتاا ، مطالعففه  بدففري مطففرح اسففت  باتوهففه بففه اثففرات بففارز ضففدتکثیري وضدسففرطانی گلوکوسففینوالتاا و
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کفه بفه نظرمفی رسفد غنفی ازایفن ترکیبفات  Crambe  orientalis فیتوشفیمیایی ونیزاثفرات سیتوتوکسیسفیته گیفاه

 باشدبسیارحائز اهمیت می باشد 

نتی بیوتیکی درمااربیماریااي عفونی باعث ایجاد مقاومت باکتریایی درقبال ایفن آامروزه همچنین به کارگیري ترکیبات 

نتی بیوتیکی شفده اسفت  مطالعفات مربفوط بفه اثفرات ضفد باکتریفایی آترکیبات شده ومنجربه کاهش کارایی ترکیبات 

 یاناتااایزوتیوسفف کففه بففه نظرمففی رسففد مملففواز Crambe  orientalisعصففاره هاوترکیبففات گیففاهی  صوصففا گیففاه 

نتی بیوتیکافاي فعلفی بفوده ویاحفداقل باایجفاد آباشدضروري به نظرمیرسد زیرااین ترکیبات اوال می تواندهاندینی براي 

 ناا راباال ببرند آسینرژیسم باانان کیفیت اثرگذاري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روا انجام طرح -2-1
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 گیاهیهمع آوري و آماده سازي نمونه هاي   -1 -2-1 
 

دپارتمفان  دراز استان اردبیل همع آوري شد  تعیین هویت گیفاه   1387سرشا ه ها و بر  هاي گیاه کرامب در تیر ماه 

 1387-2داندکده علوم با کفد  مهرباریو  نمونه هرباریومی مربوطه در زیست شناسی داندزاه محقق اردبیلی انجام گرفت

 و درسایه  دک شد  مواد گیاهی به وسیله هوا  نزاداري می شود

 بر  و سر شا ه گلدار گیاه تقطیر اسانس  -2 -2-1

و هر کدام هداگانه به منظور اسفانس گیفري  شده سر شا ه ها و بر  هاي  دک شده گیاه آسیابازگرم  100مقدار  

و گلیسفیرین    به این ترتیب کفه مفواد گیفاهی بفا آبقرار گرفتندتقطیر  مورد ساعت به وسیله دستزاه کلونجر 3به مدت 

بفود  علفت اففزودن گلیسفیرین   C◦100رهیتف مفورد اسفتفاده در    دمفايدر  دستزاه کلونجر قرار گرفتنفد مخلوط شد و 

از فاز آبی هفدا در مرحله بعد افزایش تراوایی غدا و افزایش سرعت عمل اسانس گیري می باشد  اسانس به دست آمده 

   در شفرایط  GC-MSنمونه هاي اسانس تفا تزریفق بفه دسفتزاه   یدسدیم سولفات بی آب  دک گرد ه و به وسیلهشد

 ( 1)شکل ندور از نور ودر یخچال نزاداري شدد

 از بر  گیاه عصاره گیري  -3 -2-1

کاغذ صافی ضخیم درون کارتریج سا ته شده از آسیاب شده و در گیاه بر  هاي  دک شده ،به منظور عصاره گیري

هزفزان، دي کلرومتفان و متفانول  n– حاللافاي  مواد گیاهی به ترتیب با صاره گیري ازع  ندمحفظه سوکسیله قرار گرفت

هات استخراآ مواد مواد نیمه قطبی و متانول  برايمواد غیرقطبی،  دي کلرومتان  براي هداسازيهززان  n–   انجام شد

تاري در  فال  دفک گردیفد تفا حفالل در پایان عصاره ها هداگانه و با استفاده از دستزاه رو قطبی موهود استفاده شد 

     و بفراي متفانول   C◦ 40، بفراي دي کلرومتفانC◦70-75  موهود در آن  ارآ شود  دماي هیتر براي حفالل هزفزان بفین

C◦ 75 ( 2شکل)تنظیم شد 
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 انیو عصاره هزز آنالیز اسانس  -4 -2-1

  i.dبففففا ابعفففففاد  DB-5داراي سفففففتون  Thermoquest-Finniganاسفففففانس در دسففففتزاه  GC-MSآنففففالیز 

mm25/0×m60  و ضخامت فیلمmm25/0  انجام گرفت  دماي هیتفر ازC◦60  بفهC◦250  بفا سفرعتC/min ْ5  بفاال

ن گفاز حامفل بفا سفرعت بفود  هلیفوم بفه عنفوا C ْ250دقیقه در این دما ثابت ماند  دمفاي  طفی  10برده شد و به مدت 

ml/min1/1 مورد استفاده قرار گرفت  اسپکترومتر هرمی  50/1و با نسبت شکافت معادلquadrupole  با حساسفیت

amu465-35  با ولتاژ یونیزاسیونeV 70 و قدرت یونیزاسیونµA150  مورد استفاده قرار گرفت 

بفا ابعفاد  DB-5داراي سفتون سفیلیکاي  Thermoquest-Finniganاسانس با استفاده از دسفتزاه  GC-FIDآنالیز 

mm i.d25/0×m60  و صخامت فیلمmm25/0  انجام گرت  دماي هیتر ازC ْ60  بفهC ْ250  بفا سفرعتC/min ْ8 

بکفار  mlmin1/1-1دقیقه در این دما ثابت ماند  نیتروژن به عنوان گاز حامل با سرعت ثابفت  20باال برده شد و به مدت 

 ثابت ماند  C ْ280و  C ْ250( به ترتیب در دماي FIDو دتکتور ) برده شد  دماي انژکتور

به منظور بررسی ترکیبات عصاره هززانی ، عمل چربی زدایی بر روي عصفاره انجفام گرففت  بفه ایفن ترتیفب کفه ایفن  

  عصاره با متانول مخلوط شده وبه مدت یک شب درفریزرنزاداري شد، ترکیبات باوزن مولکفولی بفاال کفه غیفر فرارنفد

روئفی همفع آوري وبفه  محلفولمحلول باقی می مانند   وترکیبات فرارکه بیدتر شامل موادغیرقطبی هستند،رسوب کرده 

 وترکیبات آن شناسایی شد مورد آنالیز قرار گرفته  GC-MSوGC-FID  دستزاه هايهمان روا آنالیزاسانس در 

 و عصاره هززانی شناسایی ترکیبات اسانس  -5 -2-1

کربنه که بعد از اسفانس گیفري در همفان دمفا و شفرایط بفه  20تا  8ي با استفاده از زمان بازداري آلکانااي ندیس بازدار

آناا با مقاالت منتدره و طیف  هرمفی  RI اندیس بازداريدستزاه تزریق شده بودند محاسبه گردید  ترکیبات شیمایی با 

 ( 9) شناسایی شدند wileyآناا با بانک اطالعاتی 

 بررسی اثرات آللوپاتی  -6 -2-1
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بفه  واریته ورامینگیاه کاهو بذر کاهو براي پاسخ هوانه زنی در غلظت هاي مختل  اسانس و عصاره به کار برده شد  از 

 Tween20  در آب حفل شفد  Tween 20این منظور استفاده شد  اسانس به دلیل حل ندفدن در آب، بفا اسفتفاده از 

غلظت مختل  از اسانس با رقیق کردن آن در آب مقطفر بفه  4   نی بذر کاهو ندارد هیچ اثر بیولوژیکی بر روي هوانه ز

 عصاره هززانفی و دي کلرومتفانی بفه ر میلی لیتردمیلی گرم   0 /01و  1/0و  1و  1/ 6دست آمد که به ترتیب عبارتنداز: 

عصاره با رقیق کردن آناا  در آب حل شدند  چاار غلظت مختل  از Tween20دلیل حل نددن در آب، با استفاده از 

  محلول استوك عصاره متانولی با آب استریل تایه 1/0و  1و  5و  mg/ml10در آب مقطر به دست آمد  که عبارتنداز: 

 و غلظت هاي مختل  آن مثل سایر عصاره ها با حل کردن در آب مقطر به دست آمد 

نیفز بفا  1واتمفن شفماره  و کاغذ صفافی هفا (mm90ها )استریل سطحی شدند  پلیت  %1همه بذرها با سدیم هیپوکلراید 

استفاده از اتوکالو استریل شدند  استریل به منظور هلوگیري از رشد سایر میکروارگانیسم ها در محفیط کدفت صفورت 

 تکرار و در هر تکرار 4می گیرد  چون رشد سایر میکروارگانیسم ها نیز بر روي هوانه زنی بذر اثر دارد  براي هر غلظت 

از هر غلظت اضفافه شفد  پلیفت هفاي آمفاده در  ml5بذر با استفاده از پلیت و کاغذ صافی استریل تایه و به هر پلیت  25

و در شرایط تاریکی قرار گرفتند چون بذر کاهو در شرایط تاریکی باتفرین رشفد را دارد  بفه  C ْ25ژرمیناتور دردماي 

و میزان آب پلیت هفا کنتفرل و درصفد هوانفه زنفی در هفر پلیفت  مدت یک هفته روزانه تعداد هوانه ها شمارا گردید

  (10) تعیین شد و در روز هفتم طول ساقه چه و ریده چه هوانه ها اندازه گیري شد

 بررسی اثرات آنتی اکسیدانی  -7 -2-1

، mg/ml5/0 ،25/0عصاره هاي بر  گیاه براي بفه دسفت آوردن غلظفت هفاي  mg/ml1سریال رقت با محلول اولیه 

لوله آزمایش تایه شد   9در میلی گرم در میلی لیتر  001/0و  002/0و  005/0و  01/0و 021/0و 043/0و 087/0و 175/0

عصفاره در متفانول حفل مفی شفوند و  3همه محلول ها با استفاده از متانول به عنوان حالل تایه شد  با توهه به اینکه همه 

 و متانول نیز به عنوان کنترل مثبت به کاررفت  DPPHلوله حاوي  1ندارد   متانول هیچ اثر اکسیدانی یا آنتی اکسیدانی
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ml5  از محلول رقیق شده هر عصاره باml5  ازDPPH و احیفا دقیقه براي انجام واکنش 30مخلوط و DPPH    زمفان

ازه گیري به وسیله دستزاه اسپکتروفتومتر اند nm517صرف شد  بعد از گذشت این مدت، هذب محلول در طول موآ 

داراي بیدترین هذب در این طول موآ می باشد و هفدف  DPPHانتخاب شد که  nm 517شد  به این علت طول موآ

، غلظتفی  50RC  شا ص بعد از احیا آن می باشد  DPPH باقی مانده از  از اسپکتروفتومتري، به دست آوردن غلظت

محاسفبه  mg/mlدر معیفار  ، دنمایفمی  احیا( را DPPH)از غلظت رادیکال هاي آزاد  %50از مواد آزمایش شونده که 

  (11) شد

 بررسی اثرات میکروبی  -2-1-8

 1247(، باسفیلوس سفرئوس )PTCC 1207اثرات ضد باکتریایی عصاره گیاه علیه بفاکتري هفاي باسفیلوس سفوبتیلیس )

PTCC( استافیلوکوکوس اپیدرمیس ،)1140 PTCC( و اشریدیاکالي )1047 PTCC با روا )Disk diffusion 

 تعیین شد  سویه هاي باکتریایی از سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران تایه شد 

تایفه  mm6( براي این منظور استفاده شد  دیسک هاي کاغفذ صفافی بفه قطفر MHAمحیط کدت مولرهینتون آگار ) 

ازمحلفول اسفتوك  µl10ه طفور مجفزا بفا شد  دیسک ها و پلیت ها با استفاده از اتوکالو استریل شدند  این دیسک ها بف

بود اشبا  گردید و سپس روي محیط کدت آگفار کفه قفبالا بفا بفاکتري هفاي مفذکور  mg/ml3عصاره که غلظت آن 

ساعت قبل از گذاشتن دیسفک هفا در انکیبفاتور  24آلوده شده بود قرار گرفت )محیط کدت حاوي باکتري ها به مدت 

 ساعت قرار گرفتند   24به مدت  C ْ37تریایی درانکی باتور در دماي قرار داده شده بود( پلیت هاي باک

( به عنوان کنترل مثبت به کار رفت  همه آزمایش ها در دو سري تکرار شدند  قطر هالفه عفدم رشفد mg30هنتامایسین )

ورد علیفه بفاکتري هفاي مف Agar dilluionعصفاره بفه روا  MIC ساعت با میلی متر انفدازه گیفري شفد  24بعد از 

  (12) آزمایش بدست آمد

 بررسی سمیت سلولی و اثرات ضد سرطانی  -9 -2-1
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از شفرکت   PRMI 1640 ریداري شده از بانک سلول انیستیتو پاستور ایران در محیط کدت  Mc-Coyرده سلول 

Gibco  دیفد  غنفی گر %10میلی لیتر از محیط کدت با سرم نفاف هنفین گوسفاله  500کدت داده شد  قبل از کدت هر

 و عصاره هاي دي کلرومتانی و متانولی گیاه   Tween 20محلول استوك از اسانس بر  با استفاده از آب مقطر و 

C. orientalis    1.25غلظتااي مختل  از اسفانس بفه صفورت با استفاده از حالل دي متیل سولفواکسید تایه گردید ،

و ا میلی گرم بر میلی لیتر با رقیق نمودن  4/0، 3/0، 2/0، 1/0میلی گرم بر میلی لیتر و غلظتااي عصاره به صورت  5و 2.5

 37چنفدین بفار کدفت سفلول در انکوبفاتور در دمفاي محلول هاي استوك با استفاده از آب دیونیزه تایه گردید  بعد از 

درصد و پاساژ متوالی سلولاا، زمانی کفه در مدفاهدات میکروسفکوپی تفراکم  5در حد  2COسانتیزراد و تراکم  درهه

 500 انه حفاوي محفیط کدفت بفا حجفم  20سلولاا به حد مورد نیاز رسید تیمار اصلی انجام گرفت  سلولاا در پلیتااي 

  سپس مایع رویی هر پلیت برداشته شده و محیط کدت سلول در میلی لیتر کدت داده شدند 6×510میکرولیتر ، با تراکم 

پلیفت در  3غلظت مفورد آزمفایش هدید حاوي غلظتااي مختل  از اسانس و عصاره ها به پلیتاا اضافه گردید  براي هر 

پلیت نیز به عنوان شاهد بدون هر نو  اضافه نمودن ترکیبات گیاهی مفورد انکوباسفیون قفرار گرفتنفد   3نظر گرفته شد و 

سفاعت نزافداري شفدند و  24سه درصد در انکوبفاتور بفه مفدت  2COدرهه سانتیزراد و در تراکم  37پلیتاا در دماي 

بفه ایفن ترتیفب کفه ابتفدا (  13استفاده شفد ) MTTبعداز پایان این مدت به منظور بررسی درصد بقائ سلولاا از آزمون 

 4میکرو لیتر از آن به هر پلیت اضافه شد و به مفدت  20قدار میلی گرم بر میلی لیتر تایه و م 5با غلظت  MTTپودر زرد 

ساعت دیزر انکوباسیون پلیتاا ادامه یافت  در این مدت رنگ مذکور هذب میتوکندریااي سلولااي زنده مانفده شفده و 

یدي میکرولیتفر ایزوپروپفانول اسف 100به کریستالااي بنفش رنگ تبدیل شدند  سپس مایع روئی هر پلیت  ارآ شفده و 

نففانومتر بففا دسففتزاه  540هاففت حففل کففردن کریسففتالاا اضففافه شففده و سففپس هففذب نففوري هففر پلیففت در طففول مففوآ 

 (  14محاسبه شد )   ControlOD /treatmentODا با رابطه اگیري شد  درصد بقاي سلول اسپکتروفوتومتر اندازه

 آنالیز آماري  -10 -2-1
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آنفالیز واریفانس داده  د از انجفامعفب آمفاري اسفتفاده شفد  رسفیاايهافت بر SPSS 11/5 پژوهش از نرم اففزار این در

(ANOVA )  درصد انجام شد  5احتمال سطح مقایسه میانزین ها با آزمون دانکن در  

 نتایج تحقیق   -2-2

 شناسایی ترکیبات اسانس -1 -2-2

آ گردید  بازده اسفانس بدسفت بااستفاده ازدستزاه کلونجروباروا تقطیرآبی،اسانس بر  وسرشا ه گلدارگیاه استخرا

درصدوزنی بوده واسانسااي مفذکوربترتیب زرد قافوه اي وزرد  4/0امده درهردومورد برگاا وسرشا ه هاي گلدارگیاه 

  (4و3)شفکلترکیفب شناسفایی گردید 26و 17بترتیفب  GC-MSرنگ  بوده اند  ازآنالیز اسانسااي مذکوردردسفتزاه 

-( وبوتنیل3/54اصلی اسانس برگااي گیاه اکتیل استات)%  ءرائه شده است اهزاا 1لیست این ترکیبات درهدول شماره 

، ( 5/19هزفزن نیتریفل )% -5-متیفل -2( می باشد  اسانس سرشا ه گلدارگیاه نیزبطورعمده از6/22ایزوتیوسیانات)% -4

 ( تدکیل شده است  15بوتنیل ایزوتیوسیانات )% -3و( 9/16بنزیل سیانید )%

وهااي مختل  ترکیبات اسانسااي بدست امده راارائه می نماید  همانطورکه مدخص اسفت اسفانس گر 2هدول شماره 

نیتریلاا تدکیل یافته است  اسفانس سرشفا ه هفاي  4/1ایزوتیوسیاناتاا و% 3/24ترکیبات استري ،% 2/72برگااي گیاه از%

 چرب تدکیل یافته است  اسیدهاي 1/12ایزوتیوسیاناتاا و% 2/16نیتریلاا ،% 3/46گلدارگیاه نیزاز %

 شناسایی ترکیبات عصاره هززانی  -2 -2-2

 ترکیب را در این عصاره به اثبات رساند  ترکیبات عمده در این  21روي عصاره هززانی وهود  GC-MSنتایج آنالیز 

 ( 3اشند)هدول( می ب%5/6( و اسپاتونلول) %5/10(، کاریوفیلن اکسید)%7/10(، کسسان) %7/40المن)  -ها به ترتیب بتا
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 GC-MSدر دستزاه  C. orientalis: کروماتوگرام مربوط به آنالیز اسانس بر  گیاه 3شکل

 

 
 

 

 GC-MSدر دستزاه  C. orientalisگیاه  سر شا ه گلدار: کروماتوگرام مربوط به آنالیز اسانس 4شکل
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 Crambe orientalisگیاه  گلدار بر  و سرشا ه اسانس ترکیبات شیمیایی : 1هدول

 

=F  سرشا ه ،= L        برRt      زمان بازداري مداهده شده ==RI اندیس بازداري مداهده شده 

 Rt(min) RI درصد  
 F L F L F L ترکیب ردی 

 853 855 12/7 11/7 1/0 5/19 هززن نیتریل -5-متیل -2 1

 - 872 - 52/7 - 5/0 هززان نیتریل 2

 99 930 8/8 81/8 7/1 2/1 بوتیل ایزوتیوسیانات 3

 929 939 02/9 03/9 1/0 7/4 متیل هززن نیتریل-5 4

 - 944 - 17/9 - 7/0 هپتان نیتریل 5

 - 959 - 54/9 - 5/4 بنزالدئید 6

 - 973 - 90/9 - 7/4 اوکتان نیتریل 7

 979 979 0/10 03/10 6/22 15 بوتنیل ایزوتیوسیانات-3 8

 998 - 50/10 - 3/0 - اکتانال 9

 1034 - 50/11 - 1/0 - 8و  1 10

 1040 - 67/11 - 7/0 - فنیل استالدهید 11

 1081 - 80/12 - 5/0 - ل تیوفنمتی -5-فرمیل-2 12

 - 1098 - 29/13 - 7/1 نونانال 13

 1119 - 87/13 - 1/0 - وان-4-نون-2 14

 1133 - 29/14 - 1/1 - بنزن استونیتریل 15

 - 1134 - 30/14 - 9/16 بنزیل سیانید 16

 - 1161 - 09/15 - 5/1 اکتانوئیکاسید 17

18 3z-1191 - 92/15 - 1/1 - اُول-1-اتن 

 1195 - 04/16 - 1/0 - دود کانول 19

 1204 - 31/16 - 30/54 - اکتیل استات 20

 - 1221 - 77/16 - 1/1 دي متیل تتراسولفید 21

 1277 - 31/18 - 8/0 - تري دکان 22

 1287 - 59/18 - 2/0 - بورنیل استات 23

 - 1356 - 45/20 - 5/1 دکانوئیک اسید 24

 1456 - 10/23 - 6/0 - آندکان -دي متیل 8و  4 25

 1486 1485 89/23 88/23 2/0 6/0 آینون-بتا-ترانس 26

 - 1491 - 03/24 - 9/0 تترادکان 27

 - 1515 - 65/24 - 5/2 بنزوات -اتوکسی -4-اتیل 28

 - 1522 - 83/14 - 2/1 دیون 8و  1دکالیم -سیس-متیل-9 29

 - 1536 - 16/25 - 9/0 دکان -تترامتیل -8و  5و  3و  2 30

 1573 - 09/26 - 2/1 - هززیل هززانوآت 31

32 -n1750 - - 32/30 - 2/1 تترادکانوئیک اسید 

 - 1770 - 76/30 - 8/4 اکتیل اکتانوآت 33

 1712 - 78/30 - 5/16 - هززیل هززنوآت 34

 - 1839 - 30/32 - 8/2 پنتادکانون -2 -تري متیل -14و  10و  6 35

 - 1954 - 75/34 - 3/1 پالمیتیک اسید 36
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 Crambe orientalisشیمیایی ترکیبات اسانس  ترکیباتي  طبقه بند :2هدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج اثرات فیتوتوکسیسیته  -3 -2-2

کمی را دارا هسفتند و ازهوانفه زنفی، نتایج ندان می دهد که اسانس سرشا ه ها و بر  کرامب اثرات فیتوتوکسی نسبتاا 

اثرات فیتوتوکسی اسفانس سرشفا ه و  4در غلظت هاي باال هلوگیري می کنند هدول فقط رشد هوانه و ریده چه کاهو

 بر  کرامب را ندان می دهد 

ی دهند به طور معنی داري اثرات فیتوتوکسی ندان م  عصاره هززانی، دي کلرومتانی و متانولی بر  گیاه کرامب، 3هر 

کفاهش دهنفد   mg/ml1/0و می توانند هوانه زنی بذرها و رشد ریده چه و ساقه چه کاهو را در غلظت هفاي بفاالتر از 

اثفرات فیتوتوکسفی عصفاره هفاي بفر  گیفاه   5 عصاره متانولی بیدترین اثر را نسبت به بقیه عصاره ها داراست  هفدول

 کرامب را ندان می دهد 

 

 

 

 اسانس سرشا ه ها )%( )%(اسانس بر   ترکیبات

 4/1 3/46 نیتریل ها

 3/24 2/16 ایزوتیوسیانات

 2/72 3/7 استر

 - 1/12 اسیدهاي چرب

 - 4/6 آلکان

 3/0 8/4 کتون

 4/0 - الکل

 3/0 - آلدئید

 5/0 - هتروآروماتیک

 1/0 - ن هاپتر
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Abstract 

 

Crambe orientalis L. (Brassicaceae), ،a perennial herb, is indigenous to Iran. The 

essential oils of flowering tops and leaves and n-hexane extract of the plant leaves 

were evaluated by GC-MS. The phytotoxic, antioxidant, antimicrobial and cytotoxic 

activity of the plant essential oils and n-hexane extract of leaves were evaluated by 

lettuce assay, DPPH assay, Disc diffusion method and MTT assay, respectively. Our 

results showed that while 2-methyl-5-hexenitrile (19.5%) and benzyl cyanide(16.9%) 

were the major components of  flowering tops oil, the oil of leaves was dominated by 

octyl acetate (54.3%) and butenyl-4- isothiocyanates (22.6%). The major constituents 

of the plant n-hexane extract were as beta-elemene (40.7%) and kessane (10.7%). The 

oils exhibited modest allelopatic effects on lettuce but all the extracts displayed 

significant allelopatic potential. DPPH assay showed that dichloromethane and 

methanol extract of the plant leaves displayed high antioxidant potential with RC50 

value of 33.3 and 40.5 µg/mL. Methanol extract of the plant leaves showed strong 

antibacterial activity against both gram-positive and gram-negative bacteria. The 

leaves oil showed the high cytotoxic effects against Mc-Coy cell lines with RC50 

value of 16µg/ml. It is assumed that biological activity of the plant may be related to 

presence of isothiocyanates and flavonoides in the plant. Our finding indicated that 

the plant could be used as a antibacterial and antiproliferative agent. 

 

Key words: Crambe orientalis, phytotoxic, antioxidant, antimicrobial, cytotoxic 

 

 

 

 

 


