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 چکیده

ها باشند. ضدّ اکسایشميدر تغذیه، پزشكي و صنعت دارای کاربردهایي ها ی آنو عصاره در طبّ سنّتي و نوین، گیاهان داروئي مقدمه:

 Echiumگل گاوزبان )شوند. گیاه شامل ترکیباتي هستند که با احیا کردن موجب جلوگیری از روند اکسیداسیون در سلول مي

amoenum L.بخشي، ضدّ التهاب، ضدّ روید و در طبّ سنّتي، اثرات بیولوژیک متفاوتي چون آرام( در مناطق کوهستاني مازندران مي
یت فالونوئیدی و همچنین میزان فعّال ی سرطاني را دارد. هدف از این مطالعه بررسي محتوای تام فنلي وکنندهافسردگي و خواص پیشگیری
 ضدّ اکسایشي این گیاه است.

ی متانولي اندام هوایي گل گاوزبان با استفاده از آزمایشگاهي، محتوای تام فنلي عصاره -ی تجربي در این مطالعه ها:مواد و روش

کلراید در طول  ینیومآلوم نانومتر و محتوای تام فالونوئیدی این عصاره با استفاده از معرّف 760سیوکالتیو در طول موج  -گر فولینواکنش
شد؛ در نهایت، محتواها به همراه  و ارزیابي های متفاوت تهیهنانومتر سنجیده شد، سپس فعّالیت ضدّ اکسایشي عصاره در غلظت 420موج 

 فعّالیت ضدّ اکسایشي عصاره مورد ارزیابي قرار گرفتند.

 و محتوای µg gallic acid equivalent/ml2±429 انی گل گاوزبعصاره برای فنلي تام نتایج نشان داد محتوای ها:یافته

-2,2اندازی رادیكال با مدا به در بررسي فعّالیتاست.  µg quercetin equivalent/ml52/1±56/148فالونوئید این عصاره 

diphenyl-1-picryl-hydrazylhydrate(DPPH)50مهاری  ، غلظت% (IC50 )µg/ml11/178  تعیین گردید. در ارزیابي
 اندازی نیتریکمدا به در سنجش داشت. Cتری نسبت به ویتامین ی گل گاوزبان اثرات قویمشخص شد عصارهعّالیت احیاکنندگي ف

تعیین گردید که از نظر آماری تفاوت  %74/51برابر  هنآ کردنو قدرت شالته %89/57ی متانولي برابر مهار در عصاره اکساید، درصد
 ( از خود نشان داد.P=0096/0( و )P=0473/0کوئرستین به ترتیب به میزان ) و Cداری با ویتامین معني

از خاصیت ضدّ اکسایشي قابل توجهي برخوردار بوده که باید بیش از قبل،  E.amoenumی نظر به نتایج حاصل، عصاره گیری:نتیجه

تواند در ساخت ، ميCبا قابلیت رقابت با ویتامین اکسیدان عنوان یک ترکیب آنتيبه ی گیاهمورد توجه قرار گیرد. همچنین عصاره
 های غذایي و داروئي مورد استفاده قرار گیرد.فرآورده

 ها.ها، فالونوئیدگل گاوزبان، عصاره، ضدّ اکسایش، فنلها: کلیدواژه

 E.mail:dr_hrm2000@yahoo.comمسئول:ینویسنده*
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 مقدمه

 اکسایش از انندتوترکیباتي مؤثرند که مي هاضد اکسایش

 نوکلئیک و اسیدهای ها،مانندپروتئین هایيماکرو مولكول

ی مرحله مهار با این عمل (.1کنند ) جلوگیری لیپیدها

 تولید یا اکسایش ایزنجیره هایواکنش گسترش یا شروع

 اکسیدهای مشتقات تولید پذیرد.انجام مي آزاد هایرادیكال

 آسیب ایجاد عوامل از یكي اکسیژن فعّال اشكال نیتروژن و

 -قلبي هایها وبیماریشده وسرطانریزیبرنامه مرگ و

های بیوشیمیایي اکسیژن فعّال (. واکنش2باشد)مي عروقي

کنند که توانائي تخریب بسیاری را در بدن تولید مي

های آزاد در ایجاد خیلي ها را دارند. نقش رادیكالبیومولكول

(. این اثر 3سیده است )خوبي به اثبات راز امراض، به

اکسیدان تواند با مواد آنتيهای آزاد، ميبخش رادیكالزیان

های اندازی رادیكالبلوکه گردد. این ترکیبات موجب به دام

 این از برخي .(4گردند )زدایي ميآزاد شده باعث سمّیت

 عنوانبه اکسیداني یا ضدّ اکسایشيخواص آنتي با ها ترکیب

 گیاهان موجود در طبیعت یوسیلهنوی بهثا هایمتابولیت

 ها، فالونوئیدها،فنل مانند ترکیباتي که شوندمي ساخته

به باشند. فالونوئیدها مي جمله آن از ترپنوئید استروئیدها و

در مواد غذایي، میوه و سبزیجات وجود دارند  فراوان صورتي

ها، شامل باشند. ایزوفالونکه دارای اثرات ضدّ سرطان مي

ایزومر فالونوئیدها هستند و متابولیسم و اثرات مشابهي نیز 

ی گیاهان عالي و دارند. ترکیبات فالونوئیدها در شیره

شوند و در ها یافت ميهای جوان آنی سلولي بافتشیره

های گیاهي وجود دارند. گروهي از فالونوئیدها اکثر خانواده

ات ضدّ لخته دارای اثرات ضدّ التهابي و ضدّ آلرژی، خصوصی

و محافظ عروقي، مهارکنندگي ایجاد تومور، اثر محافظتي 

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

 ، 5باشند )ضدّ باکتری و ضدّ قارچ و خاصیت ایجاد رنگ مي

های طبیعي  اکسیدانگیاهان، منبع آنتي نظر به اینكه(. 6

حقیقات در این زمینه بوده و دارای خواص داروئي هستند ت

رو به افزایش است. گیاهاني که غني از ترکیبات 

های ها را از استرستوانند سلولاکسیدان هستند ميآنتي

های پزشكي، داروئي اکسیداتیو محافظت نمایند که در زمینه

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

، 1ی گاوزبانادهاز خانو L  amoenum Echiumعلمي

ی شمالي ایران و بومي فالت ایران و محدود به حاشیه

خصوص باشد و در مناطق کوهستاني ایران )بهقفقاز مي

روید. نوع گیاه گل گاوزبان مازندران و آذربایجان( نیز مي

است.  ای بوده و قسمت اندام هوایي آن، مورد استفادهبوته

یالژ، روغن فرّار، صمغ، ترین مواد مؤثر داروئي آن موسمهم

، تانن، االنتوئین، ساپونین، الكالوئیدهای نوع Cویتامین 

باشند. پیرولیزیدین، ترکیبات سیانوژیک و امالح معدني مي

آن مورد مقبولیت عمومي بوده و در طبّ سنّتي  مصرف

ی کنندهآوری، تصفیهبخشي، خلطجهت اثرات آرام ایران به

های سودایي، ضدّ سرفه و آسم، یی بیمارکنندهخون، عالج

ماتیسم، ی رومعرق، ملیّن، مدر، شیرافزا و برای معالجه

سرماخوردگي و نارسایي مزمن  الریه، مشكالت عصبي،ذات

کلیه مورد استفاده بوده و در پانكراتیت نیز مفید است. 

ی گیاه نیز دارای قند، فالونوئیدهای متصل به قند، عصاره

(. از خواص درماني 9و  8باشد )مي E گلیسیرول و ویتامین

( ضدّ 10توان به ضدّ افسردگي و ضدّ دردی )آن مي

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

های ( اشاره نمود. مطالعات و پژوهش13سیستم ایمني )

های گیاهي با هدف ای بر روی گیاهان و عصارهگسترده

اکسیداني باال صورت الیت آنتيهایي با فعّیابي به گونهدست

ی برای تهیهحلّال و که چندین روش گرفته است. ازآنجایي

ی گیاهي وجود دارد و هر روش در مقایسه با عصاره

ها، معایب و مزایای های دیگر از محدودیتروش

فردی برخوردار است، در این پروژه به بررسي منحصربه

. با توجه به موارد فعّالیت ضدّ اکسایشي پرداخته شده است

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

کرده و چای ، این مطالعه با عنوان دماستفاده از این گیاه به

گیری فالونوئیدها، محتوای تام فنلي و همچنین هدف اندازه

ی متانلي این گیاه در بررسي خاصیت ضد اکسایشي عصاره

روش تعیین قدرت احیاکنندگي، های مختلف با چند غلظت

                                                           
1 -Boraginaceae 
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اندازی نیتریک اکساید و کنندگي، قدرت به دامقدرت شالته

 DPPH1 داندازی رادیكال آزاگیری قدرت به داماندازه

 انجام پذیرفت.

 هامواد و روش

های استان مازندران در این تحقیق، گیاه گل گاوزبان از کوه

اده قارار  با تایید فرد متخصص گیااهي تهیاه و ماورد اساتف    

های هوایي گیاه در سایه و در مجااورت هاوا   گرفت.  بخش

گیاری  منظاور عصااره  خشک شد و سپس پودر گردیاد. باه  

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

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

هاای  اکسیداني و تعیین ترکیبات فنلي عصااره خاصیت آنتي

 بررسي قرار گرفت: های زیر موردحاصل با روش

 فالونوئیاد  میازان  منظورسنجشکلراید به آلومینیوم ازمعرّف

محلاول   متانال،  ،E.amoenum  عصااره  شد. به استفاده

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

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

 در نانومتر 420موج  طول در اسپكتروفتومتریبعد به روش 

 عنوان اساتاندارد به گردید. از کوئرستین قرائت بالنک مقابل

 میاازان شااد. اسااتفاده کالیبراساایون منحنااي رساام جهاات

 گرم در گرم کوئرستینمعادل میلي میزان براساس فالونوئید

 (.16شد ) عصاره گزارش

سایوکالتیو   -ولینگر فمحتوای تام فنلي با استفاده از واکنش

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

گار  لیتار محلاول واکانش   میلي 5/0لیتر( با گرم / میليمیلي

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

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

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

عنااوان اسااتاندارد باارای رساام منحنااي   اساایدگالیک بااه 

کالیبراسیون استفاده شد و محتوای تام فنلي بر اساس اکاي  

گرم گالیاک اساید در گارم عصااره آزماایش و      واالن میلي

ها گازارش  بار تكرار و میانگین آن 3ها گزارش شد. آزمایش

 (.17،18شد )

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

مورد بررسي قرار گرفت کاه  صورت قدرت احیاکنندگي بدین

 باا  آب در E.amoenum عصااره  از های مختلفاي غلظت

 سایانید  فاری  پتاسایم  محلاول  و ماوالر  2/0فسافات   بافر

 دقیقاه  20بارای  درجه 50در دمای مجموعه گردید. مخلوط

 تاری  محلاول  لیتار میلاي  5/2افزودن  از بعد گشت. انكوبه

 ابا  دقیقاه  10مادت  مجموعاه باه   ،%11اساید   کلرواستیک

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

 مجموعاه  جاذب  ساپس  مخلاوط شاد و   1/0کلرید  فریک

 3 هاا آزمایش .قرائت گردید مقابل بالنک در نانومتر 700در

 در جاذب  افازایش  .شاد  گازارش  هاتكرار و میانگین آن بار

احیاکننادگي   قادرت  افازایش  باه مفهاوم   واکانش  مخلاوط 

بارای مقایساه،    مثبت منظور شاهدني( است. بهاکسیدا)آنتي

 3بوتیل هیدروکسي آنیزول ( وCاسید )ویتامین ازآسكوربیک

 . (19شد ) استفاده

 DPPH ،4انادازی رادیكاال آزاد   در ارزیابي فعّالیت به دام

لیتر محلول میلي 1با   _گل گاوزبان_عصارهلیتر از هر میلي

 1/0ایاااني میكرومااوالر )غلظاات پ DPPH ،10رادیكااال 

( مخلوط شاد و پاس از هام زدن باه     DPPHمیلي موالر 

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

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

باار تكارار و    3هاا  احیاکنندگي عصاره محاسبه شد. آزمایش

ها گزارش شاد. بار اسااس اطالعاات حاصال،      میانگین آن

افازار بار   عصاره با استفاده از نارم  4%50قدرت مهارکنندگي 

و  Cروی منحنااي درصااد مهااار بااه دساات آمااد. ویتااامین 

BHA عنوان شاهد مثبت برای مقایسه باه کاار گرفتاه    به

 (.15شد )

لیتار از  میلاي  II ،2/0کنندگي آهن در بررسي فعّالیت شالته

( لیتار گرم / میلاي میلي 20-1) E.amoenum  هر عصاره

 9/0در  IIموالر کلرید آهن میلي 2لیتر محلول میلي 1/0به 

شادن،  دقیقاه انكوباه   5لیتر متانل اضافه شد و پس از میلي

 5ماوالر فاروزین  میلاي  5لیتر از محلول میلي 4/0واکنش با 

                                                           
3-BHA 
4- IC50 
5-ferrozine (3-(2-pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine p, 

P-disulfonic acid 
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ناانومتر   512دقیقه جذب در طاول ماوج    10آغاز و پس از 

و  گیری شاد. سانجش در حراور کنتارل انجاام شاد      اندازه

کنناادگي آهاان، باار اساااس اکااي واالن   فعّالیاات شااالته 

Na2EDTA/ g extract ( 20بیان گردید.) 

اندازی رادیكاال نیتریاک اکسااید، سادیم     در ارزیابي به دام

های موالر( در بافر فسفات با غلظتمیلي 10نیترو پروساید )

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

دقیقه در دمای اتاق انكوبه شد.  150ه مدت شد. مجموعه ب

حجم آب همان مخلوط واکنش بدون عصاره )اما مقادیر هم

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

گر گاریس )شاامل:   لیتر واکنشمیلي 5/0زمان انكوباسیون، 

، نفتیل اتیلن دی آماین دی هیدروکلریاد   %1سولفانیل آمید 

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

ناانومتر در مقابال بالناک قرائات گردیاد.       546مخلوط در 

هاا گازارش شاد. از    باار تكارار و میاانگین آن    3ها آزمایش

عنوان شاهد مثبت برای مقایسه استفاده گردید کوئرستین به

(15.) 

 هاتجزیه و تحلیل داده

وط باه سانجش   و اعداد مربهای ضدّ اکسایشي گیریاندازه

صاورت  بار تكارار و اطالعاات باه    3میزان فنل و فالونوئید 

Mean + SD.   1ساویه گزارش شد. آنالیز واریاانس یاک 

ها به کار رفات. نتاایج باا احتماال     ی میانگینبرای مقایسه

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

شاد.   فادهدار بودن اختالفات از آزمون نیومن کولز استمعني

از روی رگرسیون خطي باین درصاد مهاار و     50ICمقادیر 

 های مربوط به دست آمد.غلظت

 هایافته

گیاری مشاخص   بعد از انجام فرآیند عصارهبازده عصاره: 

 بوده است. %23گردید که بازده کار 

های ضدّ اکسایشیو محتوای تام فنلی نتایج آزمون

 و فالونوئیدی

                                                           
1- ANOVA 

 صورت اکيبه سیوکالتیو ولینف روش با فنلي تام محتوای

ی خط معادله بر اساس عصاره گرم در اسید گالیک واالن

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

ی متانولي اندام عصاره برای فنلي تام محتوای .شد محاسبه

 گرممیلي اکیواالن 429±2هوایي و برگ گل گاوزبان 

 آمد. به دست پودر عصاره گرم در 2اسید گالیک

منحني  ی خطمعادله مبنای بر فالونوئید نیز محتوای

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

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

 آمد. عصاره به دست پودر گرم در

اناادازی دام بااه نشااان داد فعّالیاات  نتااایج ایاان مطالعااه 

زیااد   غلظات،  یشافازا  باا  ها عصاره در  DPPHرادیكال

شود. رادیكال پایدار دی فنیال پیكریال هیادرازیل کاه     مي

اندازی رادیكال آزاد به کاار رفتاه   برای تعیین فعّالیت به دام

ی متانولي اندام ( درعصارهIC50) %50مهاری  غلظت .بود

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

IC50 میكروگارم در   05/5آساكوربیک اساید برابار    برای

لیتار باه   میكروگارم در میلاي   9/53برابر  BHAلیترو میلي

هاای  ی گیاه در غلظتدست آمد. نمودار درصد مهار عصاره

 مشخص شده است. 1مختلف، در شكل 

 Cهای مختلف عصاره و ویتاامین  غلظت منحني2در شكل

 مشاخص  پاروژه  دراین مشخص شده است. عنوان شاهدبه

 غلظات افازایش   افزایش با هاعصاره ياحیاکنندگ شد قدرت

عصااره و البتاه در    باین  داریمعناي  اخاتالف  کناد. پیدا مي

 قادرت  در µg /ml 800و  µg /ml 400 هاای غلظات 

( و اثاار ایاان عصاااره >05/0pداشاات ) وجااود احیاکنناادگي

 تر بوده است.همانند تأثیر آسكوربیک اسید و البته قوی

ضعیف  صورت نسبتاًهب ی گیاه،عصاره ها مشخص کردیافته

 باارای %50مهااار دارد. غلظاات را آهاان بااه اتصااال قابلیاات

آمد.  ی متانولي به دستعصاره برای IIآهن  کنندگيشالته

میكروگاارم /  6400در غلظاات  کااردن آهاانقادرت شااالته 

                                                           
2- µg gallic acid equivalent/ ml 
3-quercetin equivalent/ ml 
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بود.  %68/17برابر  800و در غلظت  %74/51لیتر برابر میلي

عناوان  به EDTAکنندگي آهن، جهت بررسیمیزان شالته

 346/17برابار   50ICاستاندارد مورد استفاده قارار گرفات و  

 لیتر محاسبه شد.میكروگرم در میلي

-دام در ارزیاابي سانجش باه    های گیاه گل گاوزبانعصاره

 گارم ی مورد نظر )میلاي در محدوده اکساید نیتریک اندازی

 خاود  غلظات، اثرضاعیفي از   شكل وابسته به به لیتر(برمیلي

میكروگرم  12800در غلظت  درصدمهار عصاره .ددادن نشان

 %28/1برابار   800و در غلظات   %89/57لیتار برابار   میلي /

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

باود و قادرت    ی گیاهعصاره از باالتر لیترمیلي بر میكروگرم

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

 بحث

ی گیاه گال گاوزباان باا    نشان داد عصارهنتایج این تحقیق 

گارم  میلاي  56/148±52/1باال و  احیاکنندگي داشتن قدرت

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

ی وسیلهای که بهاکسایشي خوبي برخوردار است. در مطالعه

صااورت پااذیرفت ساامّیت کباادی  و همكاااران 1محرابیااان

باان بار ماوش صاحرایي ماورد      دوزهای معمول گال گاوز 

هاای عملكارد کبادی    ارزیابي قرار گرفات. از نظار آزماون   

ی عصااره و  کنندههای دریافتداری بین گروهاختالف معني

شاهد به دست نیاماد. مطالعاات هیساتوپاتولوژی کباد نیاز      

نشان داد عصاره در دوزهای مورد اساتفاده، سامّیتي ایجااد    

اوزباان در دوزهاای   ی گیااه گال گ  کردهنكرد و مصرف دم

(. 21ی انسان فاقد سامّیت اسات )  وسیلهمصرفي مختلف به

بار روی   و همكاران 2تیسی وسیلهبهتحقیق دیگری که  در

ها مبتال از مادران شیرده )که یک گروه آن نفره 20دو گروه 

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

هفتاه   1ان باه مادت   ی خوراکي گل گاوزبدو گروه عصاره

تجویز شاد. در نتیجاه، کااهش مشخصاي در ساط  شایر       

مقایسه با گروهاي کاه مباتال باه اتاوپي      مادران اتوپیک در 

 3پیلرودی وسیلهبهای که (. در مطالعه22نبودند، مشاهده شد )

                                                           
1-Mehrabani 
2-Thijs 
3-Pilerood 

انجام پذیرفت به کاربرد این گیاه اشاره و اعاالم  شان و همكار

هاا و  هاا، تاانن  ند به پلي فنال توااکسیداني آن ميشد اثر آنتي

فالونوئیدها نسبت داده شود؛ ضمن اینكه گازارش شاد ایان    

فعّالیات بیشاتری از خاود     4الطیاب سنبلگیاه نسبت به گیاه 

آزاد و پاور ی حساین وسیله(. در تحقیقي که به23نشان داد )

 گاوزباان  گال  باذر  چرب صورت گرفت اسیدهای همكاران

 غاذایي  ارزش باه  توجاه  . باا ایراني مورد بررسي قرار گرفت

 روغن دانه، گزارش شاد  در موجود ضروری چرب های اسید

 هاای مكمّال  تولید جهت بالقوه پتانسیل ایراني گاوزبان گل

-3-امگاا  همچاون  ضاروری  چرب اسیدهای از غني غذایي

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

 قاباال صااورتبااه انگیاااه گاال گاوزباا ی متااانوليعصاااره

مقادیر باالیي از فنل و فالونوئیاد اسات.    ای دارایمالحظه

طاوری  فالونوئیادها باه   ها و ترکیبات پلي فنلي ازجملهفنل

شاده   داده در محصوالت غذایي یافت شده ونشاان  گسترده

 دارند. تحقیقات توجهي قابل اکسیدانياست که فعّالیت آنتي

غاذایي   نوئیادها دررژیام  فالو ساط   اند افازایش داده نشان

 هاا در بیمااری  برخاي  کااهش  باه  منجر تواندمي ها،انسان

 در فالونوئیاد  و يلا فن تام (. میزان محتوای25گردد ) انسان

در  موجاود  اکسایداني آنتاي  تواناد فعّالیات  ماي  این مطالعاه 

کناد. باا    توجیاه  را گیاه گل گاوزباان  از شدهی تهیهعصاره

زاده و ی ابااراهیمتوجااه بااه نتااایج ایاان تحقیااق و مطالعااه

ی این خواص در ( پیرامون مقایسه2010و  2008همكاران )

توان گفت محتوای تاام فنلاي و فالونوئیادی    چند گیاه، مي

)با محتاوای فنال    5گیاه گل گاوزبان از گیاهان شویدکوهي

 (، فااي8/32 ±64/1و محتااوای فالونوئیاادی  34/3±9/66

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

و  94/118 ±78/2)باااا محتاااوای فنااال  7(، ذرت83/55

)بااا محتااوای فناال  8(، خرمناادی22/58± 34/1فالونوئیااد 

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

                                                           
4- Valerian officinalis 
5 - Grammosciadium platycarpum 
6 -Feijoa sellowiana 
7 - Zea mays 
8 -Diospyros lotus 
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 2/1و فالونوئیاد   8/187 ±3/11)با محتوای فنال   1جنگلي

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

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

 گساترده بارای   صاورت باه  DPPH پایدار رادیكال اندازی

 هاای در نموناه  آزاد رادیكاال  انادازی دام به توانایي ارزیابي

 آزاد رادیكاال  یک DPPH (.28شود )مي استفاده مختلف

ی وسایله باه  احیاا   با که تروژن استمرکزی نی اتم با پایدار

 از آن رنااگ الكتاارون، یااا گاارفتن هیاادروژن هااای فراینااد

قابلیت باه   و ترکیبات با این گرددتبدیل مي زرد به ارغواني

 IC50( براسااس  23گردناد ) مي تلقي اکسیدانآنتي عنوان

گل  گیاه ی متانوليعصاره اکسیدانيآنتي آمده قدرتدستبه

و گیاهااني چاون    وکوئرساتین  اساید  ربیکگاوزبان با آسكو

تاار و از گیاااه ( ضااعیف25) 4( و علااف چااای15) 3بومااادران

 تشااكیل توانااایي تاار بااوده اساات. ازقااوی 5ی ساافیدگزنااه

 کننادگي شاالته  قادرت  گیریاندازه در II آهن با کمپلكس

 تواناد مي IIآهن  با توجه به اینكه شود.استفاده مي IIآهن 

هاا  شادن چرباي   پراکسایده  و هاالرادیك اکسي تولید سبب

 باه نحاوی   فنتاون  هایدر واکنش آن غلظت گردد، کاهش

باود.   اکسیداتیو خواهاد  تخریب مقابل در حفاظ نوعي ایجاد

 -ها، تشكیل کماپلكس فاروزین  کنندهشالته سایر در حرور

کاهش یافتاه کاه منجار باه کااهش رناگ قرماز         IIآهن 

و  EDTAشاود. در ایان روش هام    مي کمپلكس تشكیل

تاداخل   IIآهان   -کمپلكس فاروزین  تشكیل با عصاره هم

 اثار  دارای ی ایان اسات کاه عصااره    دهندهنشان که کرده

 باا  رنگاي  کماپلكس  تشاكیل  از قبل کنندگي است وشالته

 جااذب ایان مطالعااه  در کنااد.مااي شاالته  را فاروزین آهاان 

 دوز، باه  وابساته  شاكل  باه  IIآهان   – فاروزین  کمپلكس

ی گل گاوزباان  عصاره مشخص نمود اهیافت. یافته کاهش

 طرفي دارد. از را آهن اتصال به قابلیت ضعیفي طور نسبتاًبه

 آزاد هاای رادیكال تشكیل آهن قابلیت مانند واسطه، عناصر

 کاه  باوده  دارا فنتون هایبر اساس واکنش را پراکسیدها از

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

 عروقااي -هااای قلباايبیماااری باعااث تواناادمااي درانسااان

 ی ناشاي احیاکننادگي درنموناه   رتقاد  (. سنجش29گردد)

 باوده و میازان   الكترون اهدا  با IIIآهن  به IIازاحیا آهن 

آباي   رناگ  تشاكیل  میازان  گیاری انادازه  با آهن کمپلكس

 طول دراین .باشدمي گیریاندازه قابل نانومتر 700در پروس

باود   افزایش قابلیت احیاکنندگي از نشان موج افزایش جذب

را  وزباان قادرت احیاکننادگي خاوبي    ی گیاه گل گاوعصاره

آسكوربیک اساید باود.    تأثیر تر ازعصاره قوی اثر داد. نشان

 قادرت  یاک  باه  بارای رسایدن   کاه  آن باود  از حااکي  این

 همان معادل ی گیاهاز عصاره نیاز مورد غلظت احیاکنندگي،

 قابلیات  ث باوده و باا توجاه باه اینكاه      ویتاامین  از غلظت

باا   هاعصاره این گفت توانمي د،بو باال عصاره احیاکنندگي

 ایزنجیاره  هاای واکانش  خاتم  باعث الكترون اهدا  کمک

ناوزاد و   اکسایژن  بر اکساید گردند. نیتریککسیداسیون ميا

 یادار کانسار و التهااب   جملاه  حاالت پاتولوژیاک دیگار از  

 با تاوان  گیاهي های طبیعيو فرآورده (. گیاه28است ) نقش

 در یاک جایگااه   عناوان اکساید به نیتریک مقابله با تشكیل

 انادازی دام باه  از فعّالیات  دارای اهمّیت بوده و بیماری مهار

 ایزنجیاره  هاای توقف درواکنش برای توانمي ترکیب این

 سالمت سیستم در نیتریک اکساید حد ازبیش تولید از ناشي

- دام به ضعیفي در ی گیاه، تأثیرعصاره .استفاده کرد انسان

 خاود  از غلظات  وابسته باه  شكل به ریک اکسایدنیت اندازی

نباود   کوئرساتین  فعّالیات  باا  قابال مقایساه   که نمایان کرد

(01/0p<مطالعه .)ی شاده نشاان داد کاه عصااره    ی انجام

اندام هوایي و برگ گل گاوزبان دارای محتوای تام فنلاي و  

فالونوئیدی باال و قابال توجاه باوده و دارای فعّالیات ضادّ      

ی نادری بل توجهي است که با توجه به مطالعهاکسایشي قا

که بررساي فیتوشایمیایي گیااه گال      -( 1383و همكاران )

 هااایگاوزبااان را مااورد ارزیااابي قاارار دادنااد و ترکیااب   

و فناولیكي در گیااه را تأییاد کردناد      ساپونیني فالونوئیدی،

ی گیاه در فصال  خواني دارد. مواردی نظیر تهیههم -( 30)

هاا نیاز   آن و دسترساي باه دیگار گوناه     خاص و برداشات 

 هایي را در بر دارد.محدودیت

 گیرینتیجه
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ی انجااام شااده و تحلیاال و انجااام  بااا توجااه بااه مطالعااه 

ی گیاه گل گاوزبان و های مورد نظر بر روی عصارهآزمایش

انجام آزمون ضدّ اکسایش و تعیین مقدار، و نظر به اهمّیات  

ها و بین اقوام مختلف و نگاین گیاه و استفاده از آن در فره

بومي بودن آن و استفاده از قسمتي از آن در سااخت دارو و  

هااای دیگاار و گااردد فعّالیاات(، پیشاانهاد مااي30شااربت )

 تری مانند جداساازی ترکیباات، ارزیاابي خاواص    اختصاصي

صاورت  باه  و دیگر اثرات بیولوژیک و درماني اکسیدانيآنتي

نجام شاود تاا از ایان گیااه در     بدني و بالیني و ... نیز ادرون

تر و محصوالت بیشتر جهت نیل به اطالعات بیشتر و جامع

استفاده شود. در این پروژه مشخص شد گیاه گال گاوزباان   

دارای خواص ضدّ اکسایشي و البته محتوای تام فنلي قابال  

ها توجهي بوده و استفاده از آن در طبّ سنّتي و بین فرهنگ

حاال حاضار توجیاه علماي پیادا      و اقوام مختلاف حتاي در   

 کند.مي

 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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 مختلف هایدرغلظت متانلي گل گاوزبان یعصارهی وسیلهبهDPPH لرادیكا ندازیادام به میزان( 1ی )شمارهشكل 
 
 
 

 
 Cویتامین  -عصاره -

 
 µg/ml 800-50های اندام هوایي گیاه گل گاوزبان در غلظت عصارهفعّالیت احیاکنندگي ( 2ی)شمارهشكل 
 (.داشت وجود ختالف معناداریا 800و 400های در غلظت) ت.عنوان کنترل مثبتمورد استفاده قرار گرفته اسبه Cویتامین 
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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 folin-

siokalatio 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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