مقاله پژوهشی

فصلنامه علمي – پژوهشي طبّ مكمّل ،شماره  ،1بهار 1395

اندام هوایی گیاه گل گاوزبان در شرایط آزمایشگاهی
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تاریخ دریافت1394/11/26 :تاریخ پذیرش1395/03/03 :

چکیده
مقدمه :در طبّ سنّتي و نوین ،گیاهان داروئي و عصارهی آنها دارای کاربردهایي در تغذیه ،پزشكي و صنعت ميباشند .ضدّ اکسایشها
شامل ترکیباتي هستند که با احیا کردن موجب جلوگیری از روند اکسیداسیون در سلول ميشوند .گیاه گل گاوزبان ( Echium
 )amoenum L.در مناطق کوهستاني مازندران ميروید و در طبّ سنّتي ،اثرات بیولوژیک متفاوتي چون آرامبخشي ،ضدّ التهاب ،ضدّ
افسردگي و خواص پیشگیریکننده ی سرطاني را دارد .هدف از این مطالعه بررسي محتوای تام فنلي و فالونوئیدی و همچنین میزان فعّالیت
ضدّ اکسایشي این گیاه است.
مواد و روشها :در این مطالعهی تجربي  -آزمایشگاهي ،محتوای تام فنلي عصارهی متانولي اندام هوایي گل گاوزبان با استفاده از
واکنشگر فولین -سیوکالتیو در طول موج  760نانومتر و محتوای تام فالونوئیدی این عصاره با استفاده از معرّف آلومینیوم کلراید در طول
موج  420نانومتر سنجیده شد ،سپس فعّالیت ضدّ اکسایشي عصاره در غلظتهای متفاوت تهیه و ارزیابي شد؛ در نهایت ،محتواها به همراه
فعّالیت ضدّ اکسایشي عصاره مورد ارزیابي قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج نشان داد محتوای تام فنلي برای عصارهی گل گاوزبان 429±2 µg gallic acid equivalent/mlو محتوای
فالونوئید این عصاره  148/56±1/52µg quercetin equivalent/mlاست .در بررسي فعّالیت به داماندازی رادیكال با ,2-2
) ،diphenyl-1-picryl-hydrazylhydrate(DPPHغلظت مهاری  178/11µg/ml )IC50( %50تعیین گردید .در ارزیابي
فعّالیت احیاکنندگي مشخص شد عصارهی گل گاوزبان اثرات قویتری نسبت به ویتامین  Cداشت .در سنجش به داماندازی نیتریک
اکساید ،درصد مهار در عصارهی متانولي برابر  %57/89و قدرت شالتهکردن آهن برابر  %51/74تعیین گردید که از نظر آماری تفاوت
معنيداری با ویتامین  Cو کوئرستین به ترتیب به میزان ( )P=0/0473و ( )P=0/0096از خود نشان داد.
نتیجهگیری :نظر به نتایج حاصل ،عصارهی  E.amoenumاز خاصیت ضدّ اکسایشي قابل توجهي برخوردار بوده که باید بیش از قبل،
مورد توجه قرار گیرد .همچنین عصارهی گیاه بهعنوان یک ترکیب آنتياکسیدان با قابلیت رقابت با ویتامین  ،Cميتواند در ساخت
فرآوردههای غذایي و داروئي مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژهها :گل گاوزبان ،عصاره ،ضدّ اکسایش ،فنلها ،فالونوئیدها.
*نویسندهیمسئولE.mail:dr_hrm2000@yahoo.com:
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اکسیداتیو محافظت نمایند که در زمینههای پزشكي ،داروئي

مقدمه

و درماني مورد استفاده هستند ( .)7گیاه گل گاوزبان با نام

ضد اکسایشها ترکیباتي مؤثرند که ميتوانند از اکسایش

علمي Echium amoenum Lاز خانوادهی گاوزبان،1

ماکرو مولكولهایي مانندپروتئینها ،اسیدهای نوکلئیک و

بومي فالت ایران و محدود به حاشیهی شمالي ایران و

گسترش یا شروع واکنشهای زنجیرهای اکسایش یا تولید

مازندران و آذربایجان) نیز ميروید .نوع گیاه گل گاوزبان

رادیكالهای آزاد انجام ميپذیرد .تولید مشتقات اکسیدهای

بوتهای بوده و قسمت اندام هوایي آن ،مورد استفاده است.

نیتروژن و اشكال فعّال اکسیژن یكي از عوامل ایجاد آسیب

مهمترین مواد مؤثر داروئي آن موسیالژ ،روغن فرّار ،صمغ،

و مرگ برنامهریزیشده وسرطانها وبیماریهای قلبي -

ویتامین  ،Cتانن ،االنتوئین ،ساپونین ،الكالوئیدهای نوع

عروقي ميباشد( .)2واکنشهای بیوشیمیایي اکسیژن فعّال

پیرولیزیدین ،ترکیبات سیانوژیک و امالح معدني ميباشند.

بسیاری را در بدن تولید ميکنند که توانائي تخریب

مصرف آن مورد مقبولیت عمومي بوده و در طبّ سنّتي

بیومولكولها را دارند .نقش رادیكالهای آزاد در ایجاد خیلي

ایران به جهت اثرات آرامبخشي ،خلطآوری ،تصفیهکنندهی

از امراض ،بهخوبي به اثبات رسیده است ( .)3این اثر

خون ،عالجکنندهی بیماریهای سودایي ،ضدّ سرفه و آسم،

زیانبخش رادیكالهای آزاد ،ميتواند با مواد آنتياکسیدان

معرق ،ملیّن ،مدر ،شیرافزا و برای معالجهی روماتیسم،

بلوکه گردد .این ترکیبات موجب به داماندازی رادیكالهای

ذاتالریه ،مشكالت عصبي ،سرماخوردگي و نارسایي مزمن

آزاد شده باعث سمّیتزدایي ميگردند ( .)4برخي از این

کلیه مورد استفاده بوده و در پانكراتیت نیز مفید است.

ترکیب ها با خواص آنتياکسیداني یا ضدّ اکسایشي بهعنوان

عصارهی گیاه نیز دارای قند ،فالونوئیدهای متصل به قند،

متابولیتهای ثانوی بهوسیلهی گیاهان موجود در طبیعت

گلیسیرول و ویتامین  Eميباشد ( 8و  .)9از خواص درماني

ساخته ميشوند که ترکیباتي مانند فنلها ،فالونوئیدها،

آن ميتوان به ضدّ افسردگي و ضدّ دردی ( )10ضدّ

استروئیدها و ترپنوئید از آن جمله ميباشند .فالونوئیدها به

اضطراب ( ،)11اثرات ضدّ باکتریایي ( )12و اهمّیت در

صورتي فراوان در مواد غذایي ،میوه و سبزیجات وجود دارند

سیستم ایمني ( )13اشاره نمود .مطالعات و پژوهشهای

که دارای اثرات ضدّ سرطان ميباشند .ایزوفالونها ،شامل

گستردهای بر روی گیاهان و عصارههای گیاهي با هدف

ایزومر فالونوئیدها هستند و متابولیسم و اثرات مشابهي نیز

دستیابي به گونههایي با فعّالیت آنتياکسیداني باال صورت

دارند .ترکیبات فالونوئیدها در شیرهی گیاهان عالي و

گرفته است .ازآنجایيکه چندین روش و حلّال برای تهیهی

شیرهی سلولي بافتهای جوان آنها یافت ميشوند و در

عصارهی گیاهي وجود دارد و هر روش در مقایسه با

اکثر خانوادههای گیاهي وجود دارند .گروهي از فالونوئیدها

روشهای دیگر از محدودیتها ،معایب و مزایای

دارای اثرات ضدّ التهابي و ضدّ آلرژی ،خصوصیات ضدّ لخته

منحصربهفردی برخوردار است ،در این پروژه به بررسي

و محافظ عروقي ،مهارکنندگي ایجاد تومور ،اثر محافظتي

فعّالیت ضدّ اکسایشي پرداخته شده است .با توجه به موارد

مخاط روده و معده ،اثرات مدر و ضدّ اسپاسم ،ضدّ تومور،

مصرف زیاد به علت خواص داروئي و درماني فراوان ( )14و

ضدّ باکتری و ضدّ قارچ و خاصیت ایجاد رنگ ميباشند (، 5

استفاده از این گیاه بهعنوان دمکرده و چای  ،این مطالعه با

 .)6نظر به اینكه گیاهان ،منبع آنتياکسیدان های طبیعي

هدف اندازهگیری فالونوئیدها ،محتوای تام فنلي و همچنین

بوده و دارای خواص داروئي هستند تحقیقات در این زمینه

بررسي خاصیت ضد اکسایشي عصارهی متانلي این گیاه در

رو به افزایش است .گیاهاني که غني از ترکیبات

غلظتهای مختلف با چند روش تعیین قدرت احیاکنندگي،

آنتياکسیدان هستند ميتوانند سلولها را از استرسهای

-Boraginaceae
1442
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لیپیدها جلوگیری کنند ( .)1این عمل با مهار مرحلهی

قفقاز ميباشد و در مناطق کوهستاني ایران (بهخصوص

مطالعهی محتوای فنل و فالونوئیدی و ارزیابي عملكرد ضدّ اکسایشي گل گاوزبان…

قدرت شالتهکنندگي ،قدرت به داماندازی نیتریک اکساید و

حامد فتحي و همكاران

قدرت احیاکنندگي بدینصورت مورد بررسي قرار گرفت کاه

1

اندازهگیری قدرت به داماندازی رادیكال آزاد DPPH

غلظت های مختلفاي از عصااره  E.amoenumدر آب باا
بافر فسافات  0/2ماوالر و محلاول پتاسایم فاری سایانید

انجام پذیرفت.

مخلوط گردید .مجموعه در دمای 50درجه بارای 20دقیقاه

در این تحقیق ،گیاه گل گاوزبان از کوههای استان مازندران

کلرواستیک اساید  ،%11مجموعاه باه مادت 10دقیقاه باا

با تایید فرد متخصص گیااهي تهیاه و ماورد اساتفاده قارار

دور 3000سانتریفیوژ شد .فاز فوقاني با آب مقطر و محلاول

گرفت .بخشهای هوایي گیاه در سایه و در مجااورت هاوا

فریک کلرید  0/1مخلاوط شاد و ساپس جاذب مجموعاه

خشک شد و سپس پودر گردیاد .باهمنظاور عصاارهگیاری

در 700نانومتر در مقابل بالنک قرائت گردید .آزمایشهاا 3

(روش پرکوالسیون) ،از متانل اساتفاده شاد .حلّاال در خا

بار تكرار و میانگین آنها گازارش شاد .افازایش جاذب در

تبخیر شد و مجموعه به کمک فریز درایر خشک شد)15( .

مخلاوط واکانش باه مفهاوم افازایش قادرت احیاکننادگي

خاصیت آنتي اکسیداني و تعیین ترکیبات فنلي عصاارههاای

(آنتياکسیداني) است .به منظور شاهد مثبت بارای مقایساه،

حاصل با روشهای زیر مورد بررسي قرار گرفت:

ازآسكوربیک اسید (ویتامین )Cو بوتیل هیدروکسي

ازمعرّف آلومینیوم کلراید بهمنظورسنجش میازان فالونوئیاد

آنیزول3

استفاده شد (.)19

استفاده شد .به عصااره  ، E.amoenumمتانال ،محلاول

در ارزیابي فعّالیت به دامانادازی رادیكاال آزاد 4 ،DPPH

کلرید آلومینیوم  2%10 ،3در اتانل ،محلاول پتاسایم اساتات

میليلیتر از هر عصاره_گل گاوزبان_ با  1میليلیتر محلول

یک موالر و آب مقطر اضافه شد .جذب مخلوط ،نیم ساعت

رادیكااال  10 ،DPPHمیكرومااوالر (غلظاات پایاااني 0/1

بعد به روش اسپكتروفتومتری در طول موج  420نانومتر در

میلي موالر  )DPPHمخلوط شاد و پاس از هام زدن باه

مقابل بالنک قرائت گردید .از کوئرستین بهعنوان اساتاندارد

مدت  15دقیقه در تاریكي انكوبه شد؛ ساپس جاذب آن در

جهاات رساام منحنااي کالیبراساایون اسااتفاده شااد .میاازان

 517نانومتر در مقابل بالنک قرائت و بر این اساس ،توانائي

فالونوئید براساس میزان معادل میليگرم کوئرستین در گرم

احیاکنندگي عصاره محاسبه شد .آزمایشهاا  3باار تكارار و

عصاره گزارش شد (.)16

میانگین آن ها گزارش شاد .بار اسااس اطالعاات حاصال،

محتوای تام فنلي با استفاده از واکنشگر فولین -سایوکالتیو

قدرت مهارکنندگي  4%50عصاره با استفاده از نارمافازار بار

اندازه گیری شد 0/5 .میلي لیتر از عصااره گال گاوزباان(10

روی منحنااي درصااد مهااار بااه دساات آمااد .ویتااامین  Cو

میليگرم  /میليلیتر) با  0/5میليلیتار محلاول واکانشگار

 BHAبه عنوان شاهد مثبت برای مقایسه باه کاار گرفتاه

فولین -سیوکالتیو و  0/05میليلیتر از محلول  %10کربناات

شد (.)15

سدیم مخلوط شد و سپس جذب آن در  760نانومتر پس از

در بررسي فعّالیت شالتهکنندگي آهن  0/2 ،IIمیلايلیتار از

هم زدن به مدت یک ساعت در مقابل بالنک قرائت شد .از

هر عصاره  20-1( E.amoenumمیليگرم  /میلايلیتار)

اساایدگالیک بااهعنااوان اسااتاندارد باارای رساام منحنااي

به  0/1میليلیتر محلول  2میليموالر کلرید آهن  IIدر 0/9

کالیبراسیون استفاده شد و محتوای تام فنلي بر اساس اکاي

میلي لیتر متانل اضافه شد و پس از  5دقیقاه انكوباهشادن،

واالن میلي گرم گالیاک اساید در گارم عصااره آزماایش و

واکنش با  0/4میليلیتر از محلول  5میلايماوالر

گزارش شد .آزمایشها  3بار تكرار و میانگین آنها گازارش
شد (.)17،18

فاروزین5

3-BHA

-2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazylhydrate
AlCl3

IC50

1

4-

5-ferrozine

(3-(2-pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine p,
P-disulfonic acid

2-
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مواد و روشها

انكوبه گشت .بعد از افزودن  2/5میلايلیتار محلاول تاری
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اندازه گیری شاد .سانجش در حراور کنتارل انجاام شاد و

واالن گالیک اسید در گرم عصاره بر اساس معادلهی خط

فعّالیاات شااالتهکنناادگي آهاان ،باار اساااس اکااي واالن

منحني استاندارد ()R²=0.999,y=0/005x+0/062

 Na2EDTA/ g extractبیان گردید (.)20

محاسبه شد .محتوای تام فنلي برای عصارهی متانولي اندام

در ارزیابي به داماندازی رادیكاال نیتریاک اکسااید ،سادیم

هوایي و برگ گل گاوزبان  429±2اکیواالن میليگرم

نیترو پروساید ( 10میليموالر) در بافر فسفات با غلظتهای

گالیک اسید 2در گرم پودر عصاره به دست آمد.

مختلفي از عصاره  -که جداگانه در آب حل شده بود مجاور

محتوای فالونوئید نیز بر مبنای معادلهی خط منحني

شد .مجموعه به مدت  150دقیقه در دمای اتاق انكوبه شد.

استاندارد ()y=0/807ln(x)-2/628,R²=0/894

همان مخلوط واکنش بدون عصاره (اما مقادیر همحجم آب

محاسبه و ( 148/56±1/52اکیواالن میليگرم کوئرستین)3

مقطر) به عنوان کنترل به کار گرفته شد .بعد از سپری شدن

در گرم پودر عصاره به دست آمد.

زمان انكوباسیون 0/5 ،میليلیتر واکنشگر گاریس (شاامل:
سولفانیل آمید  ،%1نفتیل اتیلن دی آماین دی هیدروکلریاد

نتااایج ایاان مطالعااه نشااان داد فعّالیاات بااه داماناادازی

 0%/1در اسید فسافریک  )%2اضاافه شاد و ساپس جاذب

رادیكال  DPPHدر عصاره ها باا افازایش غلظات ،زیااد

مخلوط در  546ناانومتر در مقابال بالناک قرائات گردیاد.

مي شود .رادیكال پایدار دی فنیال پیكریال هیادرازیل کاه

آزمایشها  3باار تكارار و میاانگین آنهاا گازارش شاد .از

برای تعیین فعّالیت به داماندازی رادیكال آزاد به کاار رفتاه

کوئرستین به عنوان شاهد مثبت برای مقایسه استفاده گردید

بود .غلظت مهاری  )IC50( %50درعصارهی متانولي اندام

(.)15

هوایي و برگ  178/11میكروگرم بر میليلیتر به دست آمد.

تجزیه و تحلیل دادهها

 IC50برای آساكوربیک اساید برابار 5/05میكروگارم در

اندازه گیری های ضدّ اکسایشي و اعداد مربوط باه سانجش

میليلیترو  BHAبرابر  53/9میكروگارم در میلايلیتار باه

میزان فنل و فالونوئید  3بار تكارار و اطالعاات باهصاورت

دست آمد .نمودار درصد مهار عصارهی گیاه در غلظتهاای

 Mean + SD.گزارش شد .آنالیز واریاانس

مختلف ،در شكل  1مشخص شده است.

یاکساویه1

برای مقایسه ی میانگین ها به کار رفات .نتاایج باا احتماال

در شكل2منحني غلظت های مختلف عصاره و ویتاامین C

 p<0/05معني دار در نظر گرفته شاد و باه منظاور بررساي

به عنوان شاهد مشخص شده است .دراین پاروژه مشاخص

معني دار بودن اختالفات از آزمون نیومن کولز استفاده شاد.

شد قدرت احیاکنندگي عصارهها با افزایش غلظات افازایش

مقادیر  IC50از روی رگرسیون خطي باین درصاد مهاار و

پیدا ميکناد .اخاتالف معنايداری باین عصااره و البتاه در

غلظتهای مربوط به دست آمد.

غلظاتهاای 400 µg /mlو  800 µg /mlدر قادرت

یافتهها

احیاکنناادگي وجااود داشاات ( )p<0/05و اثاار ایاان عصاااره

بازده عصاره :بعد از انجام فرآیند عصارهگیاری مشاخص

همانند تأثیر آسكوربیک اسید و البته قویتر بوده است.

گردید که بازده کار  %23بوده است.

یافتهها مشخص کرد عصارهی گیاه ،بهصورت نسبتاً ضعیف
قابلیاات اتصااال بااه آهاان را دارد .غلظاات مهااار %50باارای

نتایج آزمونهای ضدّ اکسایشیو محتوای تام فنلی

شالتهکنندگي آهن  IIبرای عصارهی متانولي به دست آمد.

و فالونوئیدی

قادرت شااالتهکااردن آهاان در غلظاات  6400میكروگاارم /

ANOVA

µg gallic acid equivalent/ ml
equivalent/ ml

1-

2-

3-quercetin

1444

Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 17:09 +0430 on Saturday August 18th 2018

آغاز و پس از  10دقیقه جذب در طاول ماوج  512ناانومتر

محتوای تام فنلي با روش فولین سیوکالتیو بهصورت اکي

مطالعهی محتوای فنل و فالونوئیدی و ارزیابي عملكرد ضدّ اکسایشي گل گاوزبان…

حامد فتحي و همكاران

جهت بررسیمیزان شالتهکنندگي آهن EDTA ،به عناوان

شد اثر آنتياکسیداني آن ميتواند به پلي فنالهاا ،تااننهاا و

استاندارد مورد استفاده قارار گرفات و IC50برابار 17/346

فالونوئیدها نسبت داده شود؛ ضمن اینكه گازارش شاد ایان

میكروگرم در میليلیتر محاسبه شد.

گیاه نسبت به گیاه سنبلالطیاب 4فعّالیات بیشاتری از خاود

عصاره های گیاه گل گاوزبان در ارزیاابي سانجش باه دام-

نشان داد ( .)23در تحقیقي که بهوسیلهی حساینپاورآزاد و

اندازی نیتریک اکساید در محدودهی مورد نظر (میلايگارم

همكاران صورت گرفت اسیدهای چرب باذر گال گاوزباان

برمیليلیتر) به شكل وابسته به غلظات ،اثرضاعیفي از خاود

ایراني مورد بررسي قرار گرفت .باا توجاه باه ارزش غاذایي

نشان دادند .درصدمهار عصاره در غلظت  12800میكروگرم

اسید های چرب ضروری موجود در روغن دانه ،گزارش شاد

 /میليلیتار برابار  %57/89و در غلظات  800برابار %1/28

گل گاوزبان ایراني پتانسیل بالقوه جهت تولید مكمّالهاای

بود .فعّالیت کوئرساتین باا غلظات مهاار%50معاادل 37/9

غذایي غني از اسیدهای چرب ضاروری همچاون امگاا-3-

میكروگرم بر میليلیتر باالتر از عصارهی گیاه باود و قادرت

(آلفا -لینولنیک) وامگا ( 6-گاماا  -لینولنیاک) را دارد (.)24

مهار نیتریک اکساید ضعیف بود (.) p <0/01

عصااارهی متااانولي گیاااه گاال گاوزب اان بااهصااورت قاباال

بحث

مالحظه ای دارای مقادیر باالیي از فنل و فالونوئیاد اسات.

نتایج این تحقیق نشان داد عصارهی گیاه گال گاوزباان باا

فنل ها و ترکیبات پلي فنلي ازجمله فالونوئیادها باهطاوری

داشتن قدرت احیاکنندگي باال و  148/56±1/52میلايگارم

گسترده در محصوالت غذایي یافت شده ونشاان داده شاده

فالونوئید و  429±2میلي گرم ترکیبات فنلي از خاصیت ضدّ

است که فعّالیت آنتياکسیداني قابل توجهي دارند .تحقیقات

اکسایشي خوبي برخوردار است .در مطالعهای که بهوسیلهی

نشان دادهاند افازایش ساط فالونوئیادها دررژیام غاذایي

محرابیااان 1و همكاااران صااورت پااذیرفت س امّیت کباادی

انسانها ،ميتواند منجر باه کااهش برخاي بیمااریهاا در

دوزهای معمول گال گاوزباان بار ماوش صاحرایي ماورد

انسان گردد ( .)25میزان محتوای تام فنلاي و فالونوئیاد در

ارزیابي قرار گرفات .از نظار آزماونهاای عملكارد کبادی

این مطالعاه مايتواناد فعّالیات آنتاياکسایداني موجاود در

اختالف معنيداری بین گروههای دریافتکنندهی عصااره و

عصارهی تهیهشده از گیاه گل گاوزباان را توجیاه کناد .باا

شاهد به دست نیاماد .مطالعاات هیساتوپاتولوژی کباد نیاز

توجااه بااه نتااایج ایاان تحقیااق و مطالعااهی ابااراهیمزاده و

نشان داد عصاره در دوزهای مورد اساتفاده ،سامّیتي ایجااد

همكاران ( 2008و  )2010پیرامون مقایسهی این خواص در

نكرد و مصرف دم کرده ی گیااه گال گاوزباان در دوزهاای

چند گیاه ،مي توان گفت محتوای تاام فنلاي و فالونوئیادی

مصرفي مختلف بهوسیلهی انسان فاقد سامّیت اسات (.)21

گیاه گل گاوزبان از گیاهان شویدکوهي( 5با محتاوای فنال

در تحقیق دیگری که بهوسیلهی تیس 2و همكاران بار روی

 66/9±3/34و محتااوای فالونوئیاادی  ،)32/8 ±1/64فااي

دو گروه  20نفره از مادران شیرده (که یک گروه آنها مبتال

جوآ( 6با محتوای فنال  44/17±0/28و فالونوئیاد ± 1/29

به اتوپي بودند) صورت پذیرفت ،به صورت تصادفي باه هار

 ،)55/83ذرت( 7باااا محتاااوای فنااال  118/94 ±2/78و

دو گروه عصاره ی خوراکي گل گاوزبان باه مادت  1هفتاه

فالونوئیااد  ،)58/22± 1/34خرمناادی( 8بااا محتااوای فناال

تجویز شاد .در نتیجاه ،کااهش مشخصاي در ساط شایر

 10/2±0/9و فالونوئیااد  ،)2/1 ±0/05تلكااا یااا گالبااي

مادران اتوپیک در مقایسه با گروهاي کاه مباتال باه اتاوپي
نبودند ،مشاهده شد ( .)22در مطالعهای که بهوسیلهی

پیلرود3

4-

Valerian officinalis
5 - Grammosciadium platycarpum
6 -Feijoa sellowiana
7 - Zea mays
8 -Diospyros lotus

1-Mehrabani
2-Thijs
3-Pilerood
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میليلیتر برابر  %51/74و در غلظت  800برابر  %17/68بود.

و همكارشان انجام پذیرفت به کاربرد این گیاه اشاره و اعاالم
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طب مكمل

 )44/6±و شبدر شیرین سفید(2با محتوای فنل  289/5±5و

گردد( .)29سنجش قادرت احیاکننادگي درنموناه ی ناشاي

فالونوئید  ،)57± 5/4باالتر است ( .)27 ،26مادل باه دام-

ازاحیا آهن  IIبه آهن  IIIبا اهدا الكترون باوده و میازان

اندازی رادیكال پایدار  DPPHباهصاورت گساترده بارای

کمپلكس آهن با انادازهگیاری میازان تشاكیل رناگ آباي

ارزیابي توانایي به دامانادازی رادیكاال آزاد در نموناههاای

پروس در 700نانومتر قابل اندازهگیری ميباشد .دراین طول

مختلف استفاده ميشود ( DPPH .)28یک رادیكاال آزاد

موج افزایش جذب نشان از افزایش قابلیت احیاکنندگي باود

پایدار با اتم مرکزی نیتروژن است که با احیاا باهوسایلهی

وعصارهی گیاه گل گاوزباان قادرت احیاکننادگي خاوبي را

فراینااد هااای گاارفتن هیاادروژن یااا الكتاارون ،رنااگ آن از

نشان داد .اثر عصاره قویتر از تأثیر آسكوربیک اساید باود.

ارغواني به زرد تبدیل مي گردد و ترکیبات با این قابلیت باه

این حااکي از آن باود کاه بارای رسایدن باه یاک قادرت

عنوان آنتياکسیدان تلقي ميگردناد ( )23براسااس IC50

احیاکنندگي ،غلظت مورد نیاز از عصارهی گیاه معادل همان

بهدستآمده قدرت آنتياکسیداني عصارهی متانولي گیاه گل

غلظت از ویتاامین ث باوده و باا توجاه باه اینكاه قابلیات

گاوزبان با آسكوربیک اساید وکوئرساتین و گیاهااني چاون

احیاکنندگي عصاره باال بود ،ميتوان گفت این عصارهها باا

بومااادران )15( 3و علااف چااای )25( 4ضااعیفتاار و از گیاااه

کمک اهدا الكترون باعث خاتم واکانش هاای زنجیاره ای

گزنااهی ساافید 5قااویتاار بااوده اساات .از توانااایي تشااكیل

اکسیداسیون ميگردند .نیتریک اکساید بر اکسایژن ناوزاد و

کمپلكس با آهن IIدر اندازهگیری قادرت شاالتهکننادگي

حاالت پاتولوژیاک دیگار از جملاه کانسار و التهااب دارای

آهن  IIاستفاده ميشود .با توجه به اینكه آهن  IIميتواناد

نقش است ( .)28گیاه و فرآوردههای طبیعي گیاهي با تاوان

سبب تولید اکسي رادیكالها و پراکسایده شادن چربايهاا

مقابله با تشكیل نیتریک اکساید بهعناوان یاک جایگااه در

گردد ،کاهش غلظت آن در واکنشهای فنتاون باه نحاوی

مهار بیماری دارای اهمّیت بوده و از فعّالیات باه دامانادازی

ایجاد نوعي حفاظ در مقابل تخریب اکسیداتیو خواهاد باود.

این ترکیب ميتوان برای توقف درواکنشهاای زنجیاره ای

در حرور سایر شالتهکنندهها ،تشكیل کماپلكس فاروزین-

ناشي از تولید بیشاز حد نیتریک اکساید در سیستم سالمت

آهن  IIکاهش یافتاه کاه منجار باه کااهش رناگ قرماز

انسان استفاده کرد .عصارهی گیاه ،تأثیر ضعیفي در به دام -

تشكیل کمپلكس ميشاود .در ایان روش هام  EDTAو

اندازی نیتریک اکساید به شكل وابسته باه غلظات از خاود

هم عصاره با تشكیل کمپلكس فاروزین -آهان  IIتاداخل

نمایان کرد که قابال مقایساه باا فعّالیات کوئرساتین نباود

کرده که نشان دهنده ی ایان اسات کاه عصااره دارای اثار

( .)p<0/01مطالعهی انجامشاده نشاان داد کاه عصاارهی

شالتهکنندگي است و قبل از تشاكیل کماپلكس رنگاي باا

اندام هوایي و برگ گل گاوزبان دارای محتوای تام فنلاي و

فاروزین آهاان را شاالته ماايکنااد .در ایان مطالعااه جااذب

فالونوئیدی باال و قابال توجاه باوده و دارای فعّالیات ضادّ

کمپلكس فاروزین – آهان  IIباه شاكل وابساته باه دوز،

اکسایشي قابل توجهي است که با توجه به مطالعهی نادری

کاهش یافت .یافتهها مشخص نمود عصارهی گل گاوزباان

و همكاران ( - )1383که بررساي فیتوشایمیایي گیااه گال

بهطور نسبتاً ضعیفي قابلیت اتصال به آهن را دارد .از طرفي

گاوزبااان را مااورد ارزیااابي قاارار دادنااد و ترکیاابهااای

عناصر واسطه ،مانند آهن قابلیت تشكیل رادیكالهاای آزاد

فالونوئیدی ،ساپونیني و فناولیكي در گیااه را تأییاد کردناد

از پراکسیدها را بر اساس واکنشهای فنتون دارا باوده کاه

( - )30همخواني دارد .مواردی نظیر تهیه ی گیاه در فصال
خاص و برداشات آن و دسترساي باه دیگار گوناههاا نیاز

1

-Pyrus boissieriana
-Melilotus arvensis
3 -Achilleawilhemsii
4 -Hypericum perforatum L
5 -.Lamium album L

محدودیتهایي را در بر دارد.

2

نتیجهگیری
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جنگلي( 1با محتوای فنال  187/8 ±11/3و فالونوئیاد 1/2

درانسااان ماايتوانااد باعااث بیماااریهااای قلبااي -عروقااي

مطالعهی محتوای فنل و فالونوئیدی و ارزیابي عملكرد ضدّ اکسایشي گل گاوزبان…

حامد فتحي و همكاران

بااا توجااه بااه مطالعااهی انجااام شااده و تحلیاال و انجااام
آزمایشهای مورد نظر بر روی عصارهی گیاه گل گاوزبان و
انجام آزمون ضدّ اکسایش و تعیین مقدار ،و نظر به اهمّیات
این گیاه و استفاده از آن در فرهنگها و بین اقوام مختلف و
Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 17:09 +0430 on Saturday August 18th 2018

بومي بودن آن و استفاده از قسمتي از آن در سااخت دارو و
شااربت ( ،)30پیشاانهاد ماايگااردد فعّالیااتهااای دیگاار و
اختصاصي تری مانند جداساازی ترکیباات ،ارزیاابي خاواص
آنتياکسیداني و دیگر اثرات بیولوژیک و درماني باهصاورت
درونبدني و بالیني و  ...نیز انجام شاود تاا از ایان گیااه در
جهت نیل به اطالعات بیشتر و جامع تر و محصوالت بیشتر
استفاده شود .در این پروژه مشخص شد گیاه گال گاوزباان
دارای خواص ضدّ اکسایشي و البته محتوای تام فنلي قابال
توجهي بوده و استفاده از آن در طبّ سنّتي و بین فرهنگها
و اقوام مختلاف حتاي در حاال حاضار توجیاه علماي پیادا
ميکند.
تشکر و قدردانی
در پایان از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران که در انجام
این پروژه همكاری و حمایت داشته اند تشكر و قدرداني
مي گردد.
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 عصاره -ویتامین Cشكل شمارهی( )2فعّالیت احیاکنندگي عصارههای اندام هوایي گیاه گل گاوزبان در غلظت 50-800 µg/ml
ویتامین  Cبهعنوان کنترل مثبتمورد استفاده قرار گرفته است( .در غلظتهای  400و 800اختالف معناداری وجود داشت).

1448

Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 17:09 +0430 on Saturday August 18th 2018

شكل شمارهی ( )1میزان به داماندازی رادیكال DPPHبهوسیلهی عصارهی متانلي گل گاوزبان درغلظتهای مختلف

Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 17:09 +0430 on Saturday August 18th 2018
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Abstract
Introduction: In traditional and modern medicine, active ingredients of medicinal plants have
many applications in food, pharmaceutical, medical and industry. Antioxidants are
compounds that prevent the oxidation process in the cell. Echium amoenum L. is a plant which
grows in the mountainous regions of Mazandaran. This plant has different biological effects
such as sedation, anti-inflammation, antidepressant and cancer preventive properties in
traditional medicine. The aim of this study was to determine the total phenolic, flavonoid
contents and antioxidant capacity of the methanolic extract of E.amoenum plant.
Methods:In this experimental laboratory study the content of total phenolic Using the folinsiokalatio reactive at 760 nm wavelength and flavonoid With the use of aluminum chloride
reagent at 420nm of E.amoenum extract were measured and antioxidant capacities of different
concentrations of the extract were evaluated.
Results: The results showed that total phenolic content of the extract was 429±2μg gallic acid
equivalent/ml and flavonoid content was 148.56±1.52μg quercetin equivalent/ml,
respectively. The radical scavenging activity by 2, 2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl hydrate
(DPPH),inhibitory concentration of 50%(IC50),was determined 178.11 μg/ml. Assessment of
the reducing ability of extract showed that the extract had more activity than vitamin C. The
percent nitric oxide trap inhibition of the extract was 57.89% and power iron chelating
properties was 51.74%,that showed statistically significant difference in comparison with
vitamin C and Quercetin (P=0.0473) and (P=0.0096) respectively.
Conclusion: According to the results, E.amoenum extract had remarkable antioxidant
capacity and can be proposed as an antioxidant compound used in the manufacture of food
and pharmaceutical products.
Keywords: Echium amoenumL; Extract;Antioxidant;Phenols; flavonoids.
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