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عصاره الکلی  و میزان فالونوئیدهاياکسیدانی  ارزیابی توام ظرفیت آنتی
 برخی از گیاهان رایج طب سنتی

 *2فاطمه فرجادمند ،1، شهرزاد قدیمی1، صدیقه میرلطیفی1فهیمه فیروزبخت  ،1نژادفاطمه کریم

  
  چکیده

هاي اخیر یافتن ترکیبات جدید با منشاء گیـاهی در درمـان، تخفیـف و    در سال
گاوزبان، چاي سبز، . ها مورد توجه محققان قرار گرفته استیشگیري از بیماريپ

بابونه، برگ درخت توت و رزماري به کرار در طب سنتی و توسط عام استفاده 
-با هدف ارزیابی همزمان توان آنتی) Experimental(ايمطالعه علوم پایه. گرددمی

تعیین میزان تـوان   این پنج گیاه وعصاره الکلی  ياکسیدان و میزان فالونوئیدها
و میـزان  ) FRAP assay(آنتی اکسـیدانی گیاهـان بـا  ارزیـابی احیـا یـون آهـن       

در . فالونوئیدهاي آنها با آزمون توانایی در واکنش با آلومینیوم صورت پذیرفت
این آزمون، گیاه رزماري داراي بیشترین خاصیت آنتی اکسیدانی و از لحاظ میزان 

گیاه چاي سبز داراي . ) P<0.05( گیاه بابونه بیشترین اثر را  نشان دادفالونوئیدها 
نتایج ایـن مطالعـه نشـان داد کـه     . اثرات توام آنتی اکسیدانی و فالونوئیدي  بود

هاي فوق الذکر فرصتی براي یافتن هاي غربالگري همانند روشاستفاده از روش
  .اهد کردترکیبات فعال داراي چند اثر متفاوت را فراهم خو

  گیاهان طب سنتی، ظرفیت آنتی اکسیدانی، میزان فالونوئیدها: واژگان کلیدي
  

  17/6/91: تاریخ پذیرش    10/2/91: تاریخ دریافت
  

  مقدمه 
شواهد تجربی نشـان داده اسـت کـه اسـترس اکسـیداتیو در      

ــاري  ــیاري از بیمـ ــرفت بسـ ــاد و پیشـ ــد  ایجـ ــا هماننـ هـ
هاي ایمنـی از  جاري، پیري، سرطان و ناهنیسارترواسکلروز

استرس اکسـیداتیو در اثـر تولیـد    . )3(جمله آسم نقش دارند
مهمترین عامل دفاعی علیه . گرددهاي آزاد حادث میرادیکال
نقش فیزیولوژیکی . ها هستندهاي آزاد، آنتی اکسیدانرادیکال

. هـاي آزاد اسـت  هـا در جمـع آوري رادیکـال   آنتی اکسیدان
هـاي  هاي بیولوژي همانند اسـید ولهاي آزاد به مولکرادیکال

ها و اسیدهاي نوکلوئیک صدمه چرب، لیپو پروتئین، پروتئین
  .  ها خواهند شدوارد کرده و منجر به موتاسیون در ژن

  
 ، تهران، ایراندانش آموخته دکتري عمومی رشته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران - 1

ــازي ســـنتی، دانشـــکد*2 ــکی تهـــران ــــ دســـتیار داروسـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــنتی دانشـ ــب سـ ــران، ایـــرانه طـ  ، تهـ
ffarjadmand@yahoo.com  

دانشمندان و متخصصین تغذیه همواره درصدد یافتن ترکیباتی با 
خواص آنتی اکسیدانی جهت کاهش اثـرات تحمیلـی رادیکـال   

گیاهان داراي ). 9(باشندهاي آزاد بر بدن و استرس اکسیداتیو می
ستند که عالوه بر افزایش کیفیـت و ارزش  ترکیبات با ارزشی ه

هاي دیگر از جمله نوشیدنی، رنگ، مواد اي غذا به صورتتغذیه
برخـی از آنهـا   . گردنـد آرایشی، دارویی و درمانی استفاده   مـی 

بـه  . اي هسـتند داراي آنتی اکسیدان طبیعی به میزان قابـل توجـه  
ی ظرفیـت آنتـی اکسـیدان    مشـاهده شـده کـه   دنبال مصرف آنها 

بعالوه گیاهان ). 8(پالسما به طور معنی داري افزایش یافته است
ترکیبات فـوق الـذکر داراي خـواص    . داراي فالونوئیدها هستند

آنها داراي خاصیت آنتی اکسیدانی . باشندبیولوژیکی فراوانی می
ــتند  ــانی هس ــرات درم ــا اث ــب  ). 7و 11(ب ــک ترکی ــوم ی آلومینی

هایی ازجمله آلزایمـر  ينوروتوکسیک است که منجر به ناهنجار
فالونوئیدهاي گیاهان این توانایی را دارند . شودو پارکینسون می

بـه عـالوه    ).13(که میزان این ترکیب را در بـدن کـاهش دهنـد   
فالونوئیدها مسئول کاهش فشار خون، خاصیت ضـد التهـابی و   

همچنین القـاء آپپتـوزیس توسـط     ).12(ضد ویروسی نیز هستند
). 7(لول هـاي سـرطانی مشـاهده شـده اسـت     فالونوئیدها در س

جهت ارزیابی و خواص درمانی ترکیبات طبیعی در  آزمایشهایی
 نحیوانات آزمایشگاهی تعریف شده است و لیکن انجام پذیرفت

باشـد و بعضـاً غیـر قابـل     ها هزینه بر و زمان بـر مـی  این آزمون
هاي ساده، سریع و قابـل اجـرا   لذا تعبیه روش. باشددسترس می

د بهترین نتیجه ـات مفیـافتن ترکیبـها جهت یر کلیه آزمایشگاهد
  .ـتدنبال خواهد داش را به
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امروزه مراکز علمی بدنبال آزمون هایی اثبات شده، ارزان و قابل 
اطمینان به صورت غربالگري می باشند که در مراحل اولیه قـادر  

ه از اسـتفاد . به جداسازي ترکیبات فعال از سایر ترکیبات باشـند 
هاي غربالگري همزمان با هم فرصتی براي یافتن ترکیباتی روش

هـاي  تعبیـه ایـن روش  . با چند اثر متفاوت را فراهم خواهد کرد
در . هـا وجـود دارد  ساده و سریع و قابل اجرا در کلیه آزمایشگاه

مطالعه حاضر خاصیت آنتی اکسیدانی و میـزان فالونوئیـد پـنج    
  . بررسی شده است in vitroگیاه رایج طب سنتی به صورت 

  
  روش کارمواد و 

  الف ـ تهیه مواد گیاهی 
 70سی سی اتانل  25در  ان مورد آزمایشنیم گرم از گیاه
محتویات . ساعت در یخچال نگهداري شد 48درصد به مدت 

محلول باالیی محتویات جهت . صاف و سانتریوفوژ گردید
ها نگهداري نگراد تا انجام آزمودرجه سانتی ـ 4آزمایش در 

  .ها دو بار تکرار شد آزمون .شد
  ارزیابی توان آنتی اکسیدانی - ب

 FRAPبه منظور ارزیابی قدرت آنتی اکسیدان گیاهان، از روش 
این آزمون بر اساس توانایی احیا یون آهن سه . استفاده شد

آهن  .ظرفیتی و تبدیل آن به یون آهن دو ظرفیتی صورت گرفت
، TPTZ اسیدي و در حضور معرف  pHدو ظرفیتی حاصل در 

داده که رنگ آبی داشته و شدت رنگ   Fe-TPTZتشکیل 
نانومتر و با اسپکتوفتومتر قابل  593حاصل در طول موج 

  .)6(گیري است اندازه
  ج ـ تخمین میزان کل فالونوئیدها

هاي تعیین شده  قبلی صورت میزان کل فالونوئیدها با روش
که به میزان دو  AlCl3.6H2Oف عصاره گیاهان با معر. گرفت

میکس شده و پس از گذشت ، درصد در متانول تهیه شده است
، میزان جذب )درجه سانتی گراد 37(گذاريگرمخانهدقیقه  10

 F-7000 fluorescence(با اسپکتوفتومتر nm 430نوري در  

spectrophotometer(  فالونوئیدها با یون سه . گردیدبررسی
  ).13(شوندباند می ظرفیتی آلومینیوم

  د ـ آنالیز آماري
که در دو زمان میانگین و انحراف معیار طی دو بار آزمون 

  SPSSبا استفاده از نرم افزار متفاوت صورت پذیرفت، 
تعداد پنج نمونه در هر گروه آزمایشی در هر . محاسبه گردید

ها با استفاده از آنالیز واریانس داده. آزمون در نظر گرفته شد
به عنوان  P<0.05. تجزیه تحلیل شد) ANOVA(طرفه  یک

  . شوددار گزارش میاختالف معنی
  

 نتایج
  .نشان داده  شده است 2و  1نتایج آزمایشات در نمودار 

    
, ارزیابی توان آنتی اکسیدانی برخی از گیاهان رایج طب سنتی :1نمودار 

معنی دار بین گروه هاي مورد مطالعه نشان دهنده تفاوت   ABCحروف 
  .باشدمی

  
توانایی ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاهان مورد بررسی در  

در این آزمون توانایی احیا یون آهن . بیان شده است 1نمودار
این روش . شودسه ظرفیتی به آهن دو ظرفیتی سنجیده می

کاربردي، سریع، انتخابی و مناسب براي بسیاري از آنتی 
 .ها بدون توجه به ترکیب شیمیایی آنها استاناکسید

هرچقدر میزان جذب بیشتر باشد حاکی از افزایش توان آنتی 
رزماري در بین گیاهان بررسی شده . اکسیدانی گیاهان است

اختالف . بیشترین میزان توان آنتی اکسیدانی را نشان داد
به جزء (از این گیاه با سایر گیاهان  )P<0.05( داري معنی

  .مشاهده شد) یاه گل گاوزبانگ
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تخمین میزان کل فالونوئیدهاي برخی از گیاهان رایج طب  :2نمودار 

دار بین گروه هاي مورد نشان دهنده تفاوت معنی  ABCحروف , سنتی
  .باشدمطالعه می

  
نشان داده شده  2میزان فالونوئیدهاي گیاهان در جدول

زان جذب نوري باالتر باشد میزان فالونوئید هرچه می. است
از گیاهان مطالعه شده، بابونه، چاي سبز و برگ . باالتر است

 .درخت توت به ترتیب بیشترین میزان فالونوئید را دارا بوند
از بابونه و چاي  ) P<0.05( به ویژه اختالف معنی داري

  .سبز با سایر گیاهان مشاهده شد
 

  بحث
میزان طور همزمان توان آنتی اکسیدانی و در این مطالعه به 

عصاره الکلی پنج گیاه که به طور معمول در طب فالونوئیدهاي 
بیشترین اثرات . گردد، مورد ارزیابی قرار گرفتسنتی استفاده می

  .آنتی اکسیدانی در رزماري مشاهده شد
. رزماري داراي توان بسیار باالیی در احیاي یون آهن است 

کنش معتبر است و هر مولکولی که در یک وا FRAPروش
شرایط آزمایش قابلیت احیاي یون فریک را داشته باشد، در 

با توجه به نتایج آزمایش فوق رزماري . نمایدواکنش شرکت می
و سپس گل گاو زبان بیشترین خاصیت آنتی اکسیدانی را 

باشد که به ها میترین آنتی اکسیدانرزماري یکی از قوي. داشتند
از این . )8(خواص آنتی اکسیدانی آن بررسی شده است خوبی

گیاه جهت افزایش مدت ماندگاري مواد غذایی و جلوگیري از 
  . گرددفرایند اکسیداسیون ترکیبات غذا استفاده می

گل گاو زبان پس از چاي، معمول ترین نوشیدنی دم کردنی با 
ي در مطالعه حاضر پس از رزمار. اي فراوان استارزش تغذیه

گل گاو زبان بیشترین قدرت آنتی اکسیدانی را در مقایسه با 
  . سایر گیاهان داشت

بابونه با داشتن بیشترین میزان فالونوئیدي در بین گیاهان 
با . حاضر، بیشترین تاثیر را در کاهش میزان یون آلومینیوم داشت

نیز خاصیت آنتی اکسیدانی آن در حد متوسط  FRAPروش
این گیاه به علت دارا بودن خاصیت . ن بودنسبت به سایر گیاها

هاي پوستی و همچنین در انواع ضد التهابی در درمان ناهنجاري
در کشور ). 4(محصوالت آرایشی و بهداشتی کاربرد فراوان دارد

محصول از جمله پمادها، صابون هاي  150آلمان بیش از 
هاي درمانی، داروهاي مخصوص سرفه و سرماخوردگی، اسپري

هاي چشم ها، قطرههاي آکنه، ملین کنندهظ پوست، لوسیونمحاف
سازمان غذا و داروي ). 1(باشدداراي مشتقات گیاه بابونه می

دارد این گیاه اثرات جانبی بر بارداري، شیردهی آمریکا اعالم می
  ). 5(یا بر روي کودکان ندارد و

چاي سبز از زمان باستان در کشورهاي آسیایی به منظور حفظ و 
امروزه چاي سبز براي . بهبود سالمتی استفاده شده است

ها در نظر گرفته شده پیشگیري و درمان بسیاري از بیماري
خاصیت آنتی اکسیدانی چاي سبز نیز به اثبات رسیده . است
در مطالعه حاضر چاي سبز خواص آنتی اکسیدانی ). 2(است

در چاي سبز . نسبتا باال و میزان فالونوئیدي باالیی داشت
هاي قلبی و برخی از اشکال کاهش خطر ابتال به بیماري

ها، بهبود سالمت دهان و دندان و سایر عملکردهاي سرطان
چاي سبز یک منبع مهمی از  .فیزیولوژیکی بدن تاثیر مثبتی دارد

مهمترین فالونوئید . فنولی به ویژه فالونوئیدهاستترکیبات پلی
خاصیت باالي آنتی ها است که موجود در چاي سبز کاتشین

چاي . دهندها نسبت میاکسیدانی آن را نیز به همین کاتشین
سبز با دارا بودن میزان باالي فالونوئیدها در جلوگیري از ابتال به 
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هاي تحلیل برنده هاي پارکینسون، آلزایمر و سایر بیماريبیماري
  ). 10و 14(اعصاب نقش دارد

در افراد . راوان دارندبرگ توت به منظور کنترل دیابت مصرف ف
دیابتیک صدمات ناشی از استرس اکسیداتیو به واسطه کاهش 

لذا مصرف این گیاه عالوه بر . یابدآنتی اکسیدان ها افزایش می
اي از فالونوئیدها کنترل بیماري، منجر به دریافت قابل مالحظه

برگ درخت توت . و کاهش صدمات اکسیداتیو خواهد شد
در این مطالعه چاي سبز تا . ونوئید داشتمیزان باالیی از فال

حدودي هر دو خاصیت آنتی اکسیدانی و میزان باالي 
لذا یک ترکیب مناسب در درمان . فالونوئیدها را دارا بود

هایی خواهد بود که پاتوژنز آنها عمدتا از طریق دو اثر بیماري
به طور مثال . پذیردالتهابی و استرس اکسیداتیو  صورت می

اکسیداتیو در بیماري آسم که یک بیماري التهابی مزمن  استرس
بنابراین استفاده از ترکیبی که ). 3(است، نقش محوري دارد

بتواند این دو مسیر، استرس اکسیداتیو و التهاب را سرکوب 
  . نماید قطعا از پیشرفت بیماري جلوگیري خواهد نمود
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