تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی ،محتوای فالونوئید و پلی فنل
عصاره استخراج شده در سه گیاه , Humulus lupulus
 Cynara Scolymusو Kelussia odoratissima
Mozaffarian
نرگس جعفريديناني*1
غالمعلي نادري

2

نجمه سلطان محمدي

3

تاريخ دريافت 11/4/4 :
تاريخ تصويب12/3/5:

چکیده

راديکالهاي آزاد با ايجاد تنشهاي اکسیداتیو در بیماريهاي مزمم ملز
سززرنانآ آترساسززکلرسزآ ديابززت س همرنززی در فراينززد یززري درگیززر
ميشوند .آنتي اکسیدانها بهتري راه مقابله با راديکالهاي آزاد س گیاهان
منابعي سرشار از آنتي اکسیدانهاي نبیعي هستند .

1

نویسنده مسئول  :دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری  .دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .مرکز تحقیقات پرفشاری اصفهان ،پژوهشکده قلب
و عروق اصفهان njdinani@gmail.com.
2
دانشیار  ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،مرکز تحقیقات قلب و عروق ،پژوهشکده قلب و عروق اصفهان .بیوشیمی بالینی.
3
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم زیستی ،دانشگاه کلن آلمان
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اي مطالعه به منظور تعیی ظرفیت آنتي اکسیداني عصاره تهیزه شزده
از برگهاي  3گیاه کنگرآ کزرفس س راز کزه بزه دس رسو سوکسزله س
خیساندن آماده شده اند انجام شد.
س از تهیه عصارهآ میمان فالسنوئید س لي فن س فعالیت آنتي اکسیداني
تعیی شدند .فعالیت آنتياکسیداني بر اساس متد کمي فسفومولبیدينیوم
س بصورت معادل با اسید اسکوربیک س کوئرستی بیان شد.
بر اساس نتايج بدست آمده ترتیب اي  3گیاه بر اساس میمان ترکیبات
فالسنوئید س لي فنز عبزارت اسزت از راز – کنگزر -کزرفس س میزمان
ظرفیت آنتي اکسیداني عبارت است از راز  -کزرفس -کنگزر .مقايسزه
نتايج رسو خیساندن س سوکسله نشان مي دهد که در دس گیاه کنگر س
کززرفس خیسززاندن مززوزرتر از سوکسززله س در راز رسو سوکسززله
موزرتر از خیساندن است.
نتايج یشنهاد مي کنند که میمان ترکیبات فالسنوئیزد س لزي فنلیزک تنهزا
عام تازیرگذار بر میمان فعالیت آنتي اکسیداني نیستند .همرنی بزراي
استخراج مناسبتر ترکیبات آنتي اکسزیدانآ تعیزی نزوو رسو عصزاره
گیري سابسته به گیاه مي باشد
واژه های کلیدی :راديکالهزاي آزادآ ظرفیزت آنتزي اکسزیدانيآ کزرفسآ
کنگر س راز

مقدمه

راکسززززیداز س کاتززززادز س سجززززود آنتززززي

ساکنشهاي اکسیداسیون از جملزه ساکنشزهاي

اکسیدانهاي مل سيتامی هاي Aآ  Eس  Cکامال

بسیار ضرسري براي تولیزد انزر ي در تمزام

تحززت کنتززرل هسززتند .بنززابراي در شززراي

ارگانیسمهاي زنده ميباشند Halliwell, B.

نبیعي در سیستمهاي زنده س ويا بی والزت

). ( and Gutteridge, 2007ساکزنشهزاي

اکسیدانت س آنتياکسیدانت يزک والزت تعزادل

اکسیداسززیون س تولیززد ساکنشززگرهاي فعززال

سجزود دارد  .)Reiter et al,1999نقز

بوسززیله ورززور آنززميمهززاي آنززدس ني مل ز

مکانیسم هزاي دفزاعي يزا تولیزد بزیش از وزد

سو راکسیدديسززموتازآ گلوتززاتیون ردسکتززازآ

ساکنشززگرهاي شززراي ردسکززس تعززادل بززی

در
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والت اکسیدانت س آنتي اکسزیدانت را بزه هزم

 Kelussiaيکززي از جديززدتري جززنس هززاي

اتولو يزک سزبب

خانواده چتريان س شام فقز يزک گونزه K.

تسريع فراينزد یزري س همرنزی زمینزهسزاز

 odoratissimaاست که فق در ايران رشزد

ايجززاد بیمززاريهززاي نورسد نراتیززوآ التهززابيآ

مي کند .ايز گونزه دارسيزي خزودرس انزدمیک

سرنانهاآ آترساسزکلرسز س ديابزت مزيشزود

نززواوي غربززي ايززران اسززت س کززرفس کززوهي

.)Brenneisen et al.,2005

خوانده مي شود .بخش هاي هزوايي گیزاه بزه

کشف جلوگیري از اکسیداسزیون لیيیزدها بزه

عنوان چاشني استفاده مي شود س ارام بخش

سسیله ترکیبات فنولي در سالهاي  1141منجر

است .)Ahmadi et al., 2007

مي زند س با ايجزاد شزراي

با نام علمي  Humulus lupulus L.از

بززه سززاخت س اسززتفاده از انتززياکسززیدانهاي

راز

سنتتیک در صنايع غذايي شد  .خصوصزیات

زمانهززاي قززديم در ارس ززاآ آسززیا س آمريکززاي

فیميکي آنتي اکسیدانهاي سنتتیک اعم از فزرار

شمالي رشد مزي کزرده اسزت .ازريشزه هزاي

بودنآ عدم ايداري در دماي بزاد س همرنزی

جوان آن بعنوان سبمي س ازگ هاي خشزک

تجمززع در بززدن س ايجززاد صززدمات کبززدي س

بزه خزانر اززرات ناکرستیزک خفیزف س اعمززال

سززرناني توجهززات را بززه سززمت اسززتفاده از

تسکیني در معالجه دنزدان دردآ گزوو درد س

آنتياکسیدان هزاي نبیعزي بزه جزاي سزنتتیک

دردهززاي عصززبي اسززتفاده مززي شززده اسززت.

برد . )Whysner et al., 1994

امرسزه از راز

افمايش عالقه به استفاده از انتياکسیدانهزاي

سي گیهاي هبيوتونیکآ انتزي تومزور اسزتفاده

نبیعي س کزارآيي بزادي ترکیبزات گیزاهي در

مي شود )Haas, 1995

ايجاد خصوصیات انتزي اکسزیداتیو بزه علزت

کنگزر بزا نزام علمزي Cynara Scolymus L.

ورززور ترکیبززات فنززولي بززوي ه اسززیدهاي

يکي از قديمي تري گیاهان دارسيي است .ايز

فنولي س فالسنوئیزدها Chlopcikova et al.,

گیاه براي مصريهاي قديم شناخته شده بوده

 2004س ) Fecka et al., 2007مزا را بزر آن

س يونانیها س رسمانیها بعنوان اهداف گوارشي

داشت تا خصوصیات آنتي اکسزیداني کزرفس

از آن استفاده مي کردند .در کلینیک ترايال از

کززوهيآ راز س کنگززر را در سیسززتمهززاي

آن بعنوان ضد هاضمه س ايی آسرنده چربي

بعنوان مسزک س گیزاهي بزا

Zapolska-Downar,

اکسیداتیو مختلف بررسزي نمزايیم کزه شزر

اسززتفاده مززي شززود

مختصززري از مشخصززات س سي گیهززاي ايزز

 .)2002اسیدهاي فنولي اي گیاه ازرات ضزد

گیاهان آسرده شده است.

افمايش چربي خون س الکلهزاي فنولیزک ملز
سیناري

سبب تحريک تولید صفرا مي شوند.
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همرنی

فالسنوئیدهاي مل کافئیک اسزید در

سنجش کل فنل

اي گیاه ديده مي شوند که فعالیزت وفزاظتي

محتواي لي فن ها با متد رن

بر رسي کبد دارند .)Feyza, 2009

– سیوکالتو اندازه گیري مزي شزود111 µl .
از هززر عصززاره بززا  211 µlمعززرف فززولی

مواد و روشها
تهیه گیاه س عصاره گیري:

س ازجمعآسري

گیاهززان مززورد نظززر از منززانن کوهسززتاني
زاگرس در چهارمحزال بختیزاري شزهرکرد)آ
بخشزهاي قابز اسزتفاده از هزر گیزاه توسز
دستگاه خرد کننده به صورت ودر در آسرده
شززد .هززم اکنززون ايزز

سنجي فزولی

گیاهززان بززا کززدهاي

هربززز زاريومي  2122کزززززرفس کزززززوهي)آ
 1511راز ) س  1441کنگززر) در هربززاريوم
گرسه فارماکوگنوزي دانشگاه علوم مشزکي
اصفهان نگهداري ميشود .براي تهیه عصاره

سزززیوکالتو  %51س  3/14 µlآب بزززه مزززدت 3
دقیقه در دماي اتاق انکوبه سسيس کزردن µl
 411محلول کربنات سديم  %21به آنها اضاقه
شد .بعد از  2سزاعت انکوباسزیون در دمزاي
اتاق جذب در  145 nmاندازه گیري شد س در
مقايسززه بززا منحنززي اسززتاندارد gallic acid
مقدار لي فن

بصورت معادل گرمزي گالیزک

اسید در گرم ودر خشک در مرولزه انتهزايي
عصاره گیري بیان شد .منحني استاندارد بزر
اساس غلظزت هزاي 51g/ml mآ 111آ  211آ
 311س  411گالیک اسید رسم شد Kiselova,

از رسو خیساندن س سوکسزله اسزتفاده شزد

.)2006

در اتانول  11بزه مزدت  12سزاعت بزر رسي

اندازه گیری میزان فالونوئید

در رسو خیساندن  111گرم از ودر هر گیاه
شیکر س در دماي آزمايشگاه قرار داده شد تا
عم خیسزاندن کامز س ترکیبزات گیزاه از آن
خارج گردد .در رسو سوکسزله  111گزرم از
ودر هر گیاه در اتانول  11به مدت  5ساعت
سوکسززله گرديززد .محلززول واص ز از صززاف
نمززودن عصززاره توسزز کاغززذ صززافي در
دستگاه تقطیر در خال تغلیظ س سزيس خشزک
گرديد .اي عصاره در شیشه هاي تیره رنز
س در دماي  -21براي مراو بعدي آزمزايش
نگهداري گرديد.

میمان فالنوئید با رسو رن

سنجي آلومنیوم

کلرايد سنجش شد 511µl .عصاره همزراه بزا
 5 NaNo2 151 µlبه مدت  5دقیقه انکوبزه س
سززيس بززه آن  151µlآلومنیززوم کلرايززد 11
درصد س  4دقیقه cانکوبه گرديد .سيس به آن
سود  1مودر اضافه س بعد از مخلوط نمزودن
کام آ جزذب در مقابز بالنزک در نزول مزوج
 511nmخوانده شد  .میمان ک فالسنوئید در
عصززاره بززه صززورت میلززي گززرم معززادل
کوئرسیتی بیان شزد .منحنزي اسزتاندارد بزر
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اساس غلظزت هزاي 51g/ml mآ 111آ  211آ

آنالیم ساريانس دس نرفه س س آزمون دانک

 311س  411کوئرسیتی رسم شد Liu et al.,

س آزمززون independent sample t-test

.)2009

بززراي مقايسززه نتززايج واصزز از دس رسو

اندازگیری ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره

عصاره گیري در هر گیاه به تفکیزک اسزتفاده

محلززول شززام آمونیززوم مولبیززدات4mMآ

شززد .آنززالیم آمززاري داده هززا بززا نززرم افززمار

فسززفات سززديم  21mMس اسززید سززولفوريک

 SPSS15انجام شد.

 411mMبا نمونه عصاره به مزدت  11دقیقزه
در 119 cانکوبه شد .بعد از خنک شزدنآ جزذب

نتایج

در  415nmخوانزززده شزززد .محلزززول اسزززید

جززدسل  1میززمان عصززاره اسززتخراج شززده س

اسکوربیک س کوئرسیتی به عنوان استاندارد

محتوي لي فن س فالس نوئیزد را در هزر سزه

به کار رفت س ظرفیت کاهش به عنوان درصد

گیاه نشان مي دهد .میمان عصزارهآ ترکیبزات

بازدارنزززدگي معزززادل اسزززید اسزززکوربیک س

لي فن س فالسنوئید واص از  111گزرم هزر

کوئرسیتی بیان شد .)Lusarczyk, 2009

سززه گیززاه در هززر دس رسو عصززاره گیززري
اختالف معنزي دار دارنزد  .) P≤1/15میزمان

آنالیز آماری

عصززاره در گیززاه کززرفس بیشززتر از دس گیززاه

براي مقايسزه نتزايج در سزه گیزاه از آزمزون

ديگر اسزت .میزمان فالسنوئیزد س لزي فنز در

جدول -1میزان عصاره تام ،ترکیبات پلی فنل و فالونوئید استخراج شده به روش خیساندن و سوکسله حاصل از
سه گیاه کرفس ،کنگر و رازک

گیاه

رسو عصاره

میمان عصاره

میمان ترکیبات لي

میمان ترکیبات فالسنوئید

گیري

گرم در  111گرم

فن

میلي گرم معادل

سزن خشک گیاه)

بر وسب میلي گرم

کوئرستی در  111گرم

معادل گالیک اسید در

سزن خشک گیاه)

 111گرم سزن خشک
گیاه )
کرفس
کنگر
راز

خیساندن

15/13±1/54*a

41/11±4/54a

44/41±4/41 a

سوکسله

11/22±1/ 41 a

11/14±4/1 a

31/51±1/5 a

خیساندن

1/11±1/25 b

14/15±2/44b

11/31±1/21 a

سوکسله

1/24±1/14b

114/12±3/ 2*a

13/52±2/14b

خیساندن

4/15±1/24 b

132/54±1/11 b

11/21±11/13 a

سوکسله

4/12±1/41 c

144/14±23/31 b

11/14±1/3 b

* :نشاندهنده تفاست معني دار در میمان فاکتور بی دس رسو سوکسله س خیساندن
 : a,b, cمیمان هر فاکتوردر هر سه گیاه به تفکیک رسو عصاره گیري مقايسه س ورسف متفاست نشاندهنده اختالف معني دار با
يکديگر است.
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گیاه راز بیشتر از دس گیاه ديگر مزي باشزد.

اسید اسزکوربیک س کوئرسزتی ) بزه عنزوان

با تغییر رسو عصاره گیري از خیساندن بزه

ساود س  111درصزد در نظزر گرفتزه شزده س

سوکسله فق میمان لي فن در گیاه کنگر بزه

عززدد عنززوان شززده در سززتون ظرفی زت آنتززي

نور معني دار افمايش يافته بود .) P≤1/15

اکسیداني نسبي در مقايسه با عزدد ساوزد در

جدول  : 2میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی و ظرفیت آنتی اکسیدانی نسبی معادل با اسید اسکوربیک و کوئرستین

ظرفیت آنتي اکسیداني

رسو
گیاه

کرفس
کنگر
راز

ظرفیت آنتي اکسیداني
نسبي

عصاره

میلي گرم معادل

میلي گرم معادل

در مقايسه با

گیري

اسیداسکوربیک در

کوئرستی

اسید

 1گرم عصاره

در  1گرم عصاره

اسکوربیک

در مقايسه با
کوئرستی

خیساندن

221/41±33/21 ab 111/11±21/31 ab

1/31±1/15ab

1/45±1/14 ab

سوکسله

141/42± 11/24 a

213/41±12/21 a

1/33±1/12 a

1/41±1/12 a

خیساندن

111/11±1/11*b

133/11±2/21*b

1/22±1/13*b

1/24±1/14*b

سوکسله

14/11±1/2 b

13/45±11/21 b

1/15±1/11b

1/11±1/12 b

خیساندن

244/41±2/51 a

211/15±3/15a

141/±/15 a

1/51±1/14a

سوکسله

251/11±11/11 c

c

c

c

314/11±21/11

1/51±1/13

1/41±1/14

*نشاندهنده تفاست معني دار بی میمان فاکتور در رسو سوکسله س خیساندن
 : a,b, cمیمان هر فاکتوردر هر سه گیاه به تفکیک رسو عصاره گیري مقايسه س ورسف متفاست نشاندهنده اختالف معني دار با
يکديگر است.

ظرفیت آنتي اکسیداني محاسزبه شزده بزراي

نظر گرفتزه شزده بزراي ايز دس مزاده اسزت.

هر سه گیاه به صورت معادل با ظرفیت آنتي

قدرت آنتي اکسیداني درگیاه راز به صورت

در

معني دار  ) P≤1/15بیشتر از دس گیاه ديگزر

سیستم فسزفومولبیدينیوم در جزدسل  2بیزان

مي باشد س در اي گیاه ايز قزدرت در رسو

شدند .ابتدا منحني استاندارد بر اساس غلظت

سوکسله بیشتر از خیساندن است.

اکسیداني اسید اسزکوربیک س کوئرسزتی

هاي مختلف کوئرسزتی س اسزید اسزکوربیک
رسم شدند.

بحث

در جدسل  2ارزو مشاهده شده براي ظرفیت

نتايج نشان مي دهنزد کزه میزمان لزي فنز س

آنتي اکسیداني در ارتباط با اسید اسزکوربیک

فالسنوئید موجود در عصاره راز بیشزتر از

س کوئرستی به عنوان استاندارد بیان شزدند.

میمان اي ترکیبات در دس گیاه کرفس س کنگر

همرنی قدرت آنتزي اکسزیداني ايز دس مزاده

مي باشد .همرنی ظرفیت آنتي اکسیداني ايز
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گیاه نیم بیشتر از دس گیاه ديگر است .مقايسه

آسزززتراگالی آ کوئرسزززتی آ ايمسکوئرسزززتی آ

بی دس گیاه کرفس س کنگر نشان مي دهد کزه

رستی س کاميفرسل س اسیدهاي فنولي اسزت

ظرفیت آنتي اکسیداني گیاه کزرفس بیشزتر از

 .لي فن هزاي مشزتن از راز

ظرفیت آنتياکسیداني کنگر ميباشد در وزالي

فالسنوئیززدهاي  prenylatedبطززور خززا

که میمان فالسنوئید س ليفنز

در گیزاه کنگزر

بطزور عزام س

فعالیت انتي اکسیداني قوي دارنزد س قزادر بزه

بیشتر از کرفس است.

اکسازي راديکالهزاي رساکسزی س همرنزی

ظرفیت آنتي اکسیداني اندازه گیري شزده در

جلوگیري از تشکی راديکالهاي هیدرسکسزی

ايززز مطالعزززه بزززر اسزززاس متزززد کمزززي

مزززززي شزززززوند Xanthohumol .آ prenyl

فسفومولبیدينیوم س بر اسزاس تعزداد معزادل

 flavonoidغالب در راز

اسید اسکوربیک س کوئرستی بیان مي شزود.

بزززادي هیدرسکسزززی را دارد کزززه بوسزززیله

اي رسو بر اساس کاهش گرسه هیدرسکسی

خصوصیت شالت يونهاي معدني میانجیگري

ولقززه -4هیدرسکسززي کرسمززان ايززه گززذاري

مي شود .)Jamuna, 2011

شده است .در اي متد کاهش مولبیدات 4به 5

فعالیززت آنتززي اکسززیداني در کنگززر فرنگززي در

فعالیت اکسزازي

س تشکی فسفو مولبیدات  5سزبمرن توسز

نتیجه ترکیباتي ملز

آنتي اکسیدانها انجزام مزي شزود Martins,

دي کافئیززز اسزززیدها س فالسنوئیزززدها مزززي

.)2009

باشد  Schutz, 2004س .)Wittemer, 2005

آنتززي اکسززیدانهاي نبیعززي شززام ترکیبززات

نتايج تحقیزن  Fritscheس همکزاران در سزال

فنولیززک تززان هززاآ فالسنوئیززدهاآ اسززیدهاي

 2112نیم واکي از اي است که مزواد مزوزره

فنولیک س توکوفرسل ها)آ ترکیبات نیترس نزه

کنگر فرنگي شام کلرس نیک اسید آ سیناري آ

آلکالوئیدهاآ مشتقات کلرسفی آ آمینواسیدها س

س لوتئولی هسزتند س بیشزتري فعالیزت آنتزي

آمی ها) يا کارستنوئیدها مزي باشزند .تزان

اکسیداني اي گیاه مربوط به اي ترکیبات مي

هززا بعنززوان فالسنوئیززدهاي بسززیار لیمريززمه

باشد  .)Fritsche, 2002همرنی

شام گرسه هاي هیدرسکسی زيزادي هسزتند

صورت گرفتزه بزراي تعیزی اززرات وفزاظتي

س بنابراي آنتي اکسیدانهاي بسیار موزري بزه

آرتیشززوآ خصوصززیت وفززاظتي آرتیشززو در

شمار مي آيند .)Hoya, 2010

مقاب تزنش اکسزیداتیو ايجزاد شزده بوسزیله

راز شززام  4-2درصززد تززان س  3تززا 12

کافئیزک اسزیدآ مونزو س

ساکنشزگرهاي التهزابي س اکسزايش

در مطالعه

 LDLدر

درصزززد آلفزززا س بتزززا اسزززیدها آ کزززالکون

مونوسیتها س سلولهاي آندستلیال کشت شزده

 )Xanthohumolآ فالسنوئیززززد گلیکوزيززززد

ازبات شده است  .) Huige, 2004در مطالعزه
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صورت گرفته بوسیله  Llorachس همکارانش
مشخ

شد کزه عصزاره آرتیشزو در مقابز

سابسته به نوو ترکیبات موجزود در هزر گیزاه
مي باشد.

راديکالهاي  DPPHس  ABTSفعالیت اکسازي

اگززر گیاهززان را بززر وسززب میززمان ترکیبززات

دارد  .اي عصاره در متزد فريزک تیوسزیانات

فالسنوئید س لي فن مرتب کنیم ترتیب راز

مززانع راکسیداسززیون لیيیزززدها مززي شزززود

> کنگر> کرفس ديده مي شزود س بزر وسزب

.)Llorach,2002

میززمان ظرفیززت آنتززي اکسززیداني ايز ترتیززب

در مطالعه صورت گرفتزه بوسزیله اومزدي س
همکارانش مشزخ

عبارت اسزت از راز > کزرفس> کنگزر .ايز

گرديزد کزه کزه فعالیزت

نتايج یشنهاد مزي کننزد کزه میزمان ترکیبزات

آنتي اکسیداني عصاره کرفس قاب مقايسه با

فالسنوئید س لي فنلیک تنها عام تازیرگذار بر

آلفاتوکوفرسل س  BHTاست Ahmadi et al.,

میززمان فعالیززت آنتززي اکسززیداني نیسززتند .در

.)2007

مطالعززه صززورت گرفتززه بوسززیله  Raghuس

نتايج واص از اي تحقیزن س تحقیقزات ديگزر

همکارانش در سال  2111نیم عنوان شده کزه

انجام شده که تعدادي از آنها در باد ذکر شد

مشخصات سزاختاري فالسنوئیزدهاي

مشخ

تعیی

کننده سجود خاصیت آنتي اکسیداني

که فعالیت آنتي اکسیداني دارنزد بسزیار مهزم

قوي در هر سه گیاه مزي باشزد .تغییزر رسو

است س ذکر شده که به نظر مزي رسزد اسزید

عصاره گیري از خیساندن به سوکسله تفاست

هاي فنولیک مل کافئیکآ کلرس نیکآ فرسلیکآ

معني داري در میمان فعالیت آنتزي اکسزیداني

سینا یک س کوماريک اسزیدها خاصزیت آنتزي

ايجاد نکرده سلي اي میمان بصورت غیرمعني

اکسزززیداني قزززويتري نسزززبت بزززه مشزززتقات

دار در دس گیززاه کززرفس س کنگززر کززاهش س در

هیدرسکسزززی دار بنمسئیزززک اسزززید ماننزززد

گیززاه راز افززمايش يافتززه اسززت .ايز قرززیه

هیدرسکسي بنمسئیک آ سانیلیزک س سزیران يک

بیززانگر اي ز مطلززب اسززت تعیززی نززوو رسو

اسید داشته باشند .)Jamuna et al., 2010

عصاره گیري براي جداسازي ترکیبات آنتزي
اکسززیدان از گیززاه سابسززته بززه گیززاه س بززوي ه
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