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چکیده مقدمه: نعناع گیاهی علفی، غیر بومی و چند ساله بوده و گل های آن به رنگ بنفش یا متمایل
به صورتی و میوه ی آن 4 فندقه است. نام علمی این گیاه Mentha از خانواده Labiatae، شاخه
Magnoliophyta تحقیق این از هدف .است جنس 200 در مختلف ی گونه 4000 حاوی که باشد می
بررسی خاصیت ضدمیکروبی عصاره هیدروالکلی گیاه نعناع و اثرات ضدآلزایمری این عصاره به روش
مهار تولید فیبریل های آمیلوئیدی در پروتئین سرم گاوی بوده است. مواد و روشها: پودر خشک و تازه
تهیه شده از گیاه نعناع با کمک اتانول 70 درصد برای تهیه عصاره هیدروالکلی استفاده شد. ترکیبات
MIC ،بررسی شد. اثرات ضدمیکروبی عصاره با روش آنتی بیوگرام Mass-GC شیمیایی عصاره با روش
وMBC روی باکتری¬های استاندارد اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس بررسی شد. اثرات مهار تولید
رشته های آمیلوئیدی نیز با اسپکتوفتومتری کنگورد و میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج :حضور ماده مؤثره ی آلفا ترپینن تا %97، گاما ترپینن تا %95 و فیتول تا %81 با استفاده از روش
طیف سنجی جرمی (MS-GC) مورد تأیید قرار گرفت. قطر هاله¬ی عدم رشد عصاره¬ی هیدروالکلی
نعناع در روش چاهک بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس 24 میلی متر و بر روی باکتری
اشریشیاکلی 14 میلی متر بوده است. نتایج MIC وMBC به ترتیب برای هر دو باکتری اشریشیاکلی و
استافیلوکوکوس اورئوس 7/118 میلی گرم بر میلی لیتر و 5/237 میلی گرم بر میلی لیتر بدست آمد.
مشخص گردید که فعالیت آنتی باکتریال نعناع بر روی باکتری های گرم مثبت بیشتر از باکتری های گرم
منفی است. افزایش غلظت نعناع، از حضور رشته های آمیلوئیدی کاسته و حداقل میزان جذب و تغییر
مکان قرمز در روش جذب سنجی مرئی کنگورد، با به¬کارگیری غلظت های بیشتر عصاره مشاهده شد.
نتیجه گیری: نعناع با خاصیت ضد میکروبی و عوارض جانبی پایین و هزینه کم نسبت به سایر داروهای
شیمیایی می¬تواند به عنوان یک داروی مفید برای کاهش تظاهرات بالینی آلزایمر مورد استفاده قرار
گیرد.

Keywords : آمیلوئید ،ضدآلزایمری اثرات ،ضدمیکروبی اثرات ،نعناع گیاه

Islamic Azad University, Rasht Branch - Thesis Database
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت - سامانه بانک اطالعات پایان نامه ها

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               page 1 / 1

/fa/thesis/bodyView/7021
/fa/thesis/bodyView/7021
http://www.tcpdf.org

