مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی

دوره بیست و نهم ،شماره  ،1بهار و تابستان 1395

143

بررسی فارماگنوزی ،سنجش محتوای فنل و فالونوئید تام و
بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ساقه و برگ  6گونه
 Stellariaو دو جنس نزدیک آن در ایران
مریم کشاورزی ،*1سمیه اسفندانی بزچلویی ،2خدیجه کیارستمی

3

تاریخ دریافت92/10/03 :

تاریخ تصویب93/03/05 :

چکیده

در ایــن مطالعــه بــه بررســی عصــاره کل گیــاه بــه روش خیســاندن
بــرای بررســی حضــور ترکیبــات موثــره ،ســنجش خاصیــت آنتــی

اکســیدانی ،ترکیبــات فنلــی و فالونوئیــد کل در میــان  6گونــه جنــس

 Stellariaو دوگونــه نزدیــک آن شــامل Myosoton aquaticum

و Mesostemma kotschyanumمتعلــق بــه زیــر خانــواده

 Alsinoidesاز خانــواده میخــک پرداختــه شــده اســت .محتــوای

ترکیبــات فنــول و فالونوئیــد بــه ترتیــب بــه روش هــای فولــن-

ســیوکالتیو و کلریــد آلومینیــوم انــدازه گیــری شــد .نتايــج نشــان
 1دانشیار ،گروه علوم گیاهی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا (نویسنده مسئول. (Neshat112000@yahoo.com
 2دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم گیاهی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا.
 3دانشیار ،گروه علوم گیاهی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا.
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داد كــه تفــاوت معنــي داري بيــن ميانگيــن هــاي محتــواي ترکیبــات

فنــل و فالونوئيــد و فعاليــت آنتــي اكســيداني گونــه هــاي مختلــف

وجــود دارد  )P< 0.01(.نتایــج نشــان داد کــه محتــوای ترکیبــات

فنــل کل در  8گونــه مطالعــه شــده از  1 ±0/028تــا  8/18 ±0/69میلــی

گــرم بــر گــرم وزن خشــک و محتــوای فالونوئیــد کل از  1 ±0/026تــا

 6/7 ±0/59میلــی گــرم بــر گــرم وزن خشــک متغیــر بــود .بیشــترین

فعالیــت مهارکنندگــی رادیــکال آزاد  DPPHدر گونــه S. alsinoides

بــا مقــدار  IC50معــادل  3 ± 0/1میلــی گــرم بــر میلــی لیتــر وزن
خشــک مشــاهده شــد.

واژه هــای کلیــدی :خاصیــت آنتــی اکســیدانی ،محتــوای فنــل و
فالونوئیــدStellaria ،

مقدمه

آنتــی اکســیدان هــا در بــدن موجــودات زنــده

 Caryophyllaceaeو زیرتیــره Alsinoideae

اســت .ایــن جنــس تقریب ـ ًا دارای 150-200گونــه

وظیفــه خنثــی ســازی فعالیــت هــای اضافــی

درسراســر دنیــا مــی باشــد)(Bittrich, 1993

دارنــد .یکــی از مهمتریــن آنتــی اکســیدان هــای

پراکندگــی آن در کــوه هــای شــرق آســیای

رادیــکال هــای آزاد از قبیــل اکســیژن را بــر عهده

 .پراکنــش اصلــی ایــن جنــس اروپــا  -و مرکــز

طبیعــی ،مــواد پلــی فنلــی نظیــر ویتامیــن هــا،

مرکــزی اســت .البتــه بعضــی گونــه هــای ایــن

کــه خصوصیــات ضــد جهــش ،ضــد ســرطان

برخــی گونــه هــا نیــز توزیــع جهانــی دارنــد

رنگیــزه هــا و ســایر مــواد پلــی فنلــی مــی باشــند
و کاهــش قنــد خــون را دارا هســتند (Shun et

) .al., 2003رادیــکال هــای آزاد تولیــد شــده در

جنــس در قــاره آفریقــا نیــز پراکنــده انــد و
) .(Bittrich, 1993رشــینگر در فلــور ایرانیــکا

 9گونــه  Stellariaرا از ایــران معرفــی کــرده

ســامانه هــای غذایــی باعــث اکسیداســیون خــود

اســت) . (Rechinger, 1988مطالعــه بــر روی

و در نتیجــه باعــث تنــدی و بــد طعمــی مــاده

بــرای درمــان اســتفاده مــی شــود یکــی از

بــه خــودی و تولید ترکیبــات شــیمیایی نامطلوب

گیاهــان دارویــی کــه در مناطــق مختلــف ایــران

غذایــی مــی شــوند (Cheman and Jaswir,

کارهــای مهمــی اســت کــه مــی تــوان انجــام

 Stellariaیــا علــف قنــاری متعلــق بــه تیــره

یــک گیــاه دارویــی در طــب ســنتی چینــی و

) .2000, Nedyalka et al., 1999جنــس L.

داد Stellaria media (L.) Vill. .بــه عنــوان
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همچنیــن در اروپــا و آمریــکای شــمالی معرفــی

انــواع مختلفــی از متابولیــت هــای ثانویــه هماننــد

از آن اســتفاده هــای دارویــی مــی شــود ایــن

گونــه هــا وجــود دارنــد .ســنجش فعالیــت آنتــی

شــده اســت کــه بیــش از  200ســال اســت کــه

آلکالوئیــد ،تانــن ،گلیکوزیــد قلبــی و فالونوئید در

گونــه در درمــان بیمــاری هــای گوارشــی،

اکســیدانی بــه روش  DPPHنشــان داد کــه

شــود و سرشــار از ویتامیــن هــا ،موادمعدنــی،

بــر میلــی لیتــر دارای بیشــترین درصــد مهــار

کلیــوی ،تنفســی و تناســلی بــه کار بــرده مــی

گونــه  T. potatoriaبــا  270/5 IC50میکروگــرم

فالونوئیدهــا ،گامالینولنیــک اســید ،ترکیبات فنلی

رادیــکال آزاد ( )% 82/3میباشــد.

از نظــر درمانــی ،شــکنندگی عــروق موئــی را

دارای روتیــن مــی باشــد Jekendra .و همــکاران

و بتــا کاروتــن و روتیــن مــی باشــد ،روتیــن

 )2005( Ghediraپــی بــرد کــه گیــاه S. media

کاهــش میدهــد .کل گیــاه هــم بــه صــورت خــام

( )2011بــا بررســی ترکیبــات ،متابولیــت هــای

مصــرف مــی گــردد و همچنیــن منبعــی بــرای

گیاه  S. mediaدریافتند  208/ IC505میکروگرم

بــه عنــوان ســاالد و هــم بــه صــورت پخته شــده
غــذای حیوانــات مــی باشــد ) Haq et al., 2011

 . (Ma et al., 2012؛ Rani et al., 2012؛

ثانویــه ،مــواد معدنــی و فعالیــت آنتــی اکســیدانی

بــر میلــی لیتــر مــی باشــد و نشــان دادنــد کــه

محتــوای ترکیبــات معدنــی کــه در بــرگ ایــن

 Mamedovو همــکاران (  ) 2005بــا مطالعــه

گیــاه وجــود دارد تــا حــدودی بــرای انســان

بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــن گیــاه دارای

فیتوشــیمیایی بــر روی گونه هــای  Stellariaدر

بــر روی ترکیبــات شــیمیایی از S. media
 5ترکیــب شــیمیایی از جملــه6,8-di-C- :

مفیــد مــی باشــد .امــا تــا بــه حــال هیــچ بررســی

ایــران انجــام نشــده اســت بــا توجــه بــه ایــن کــه

glucopyranosyl

در بعضــی مناطق شــمال ایــران گونــه S. media

 )2010( Yadavبــا بررســی آنالیز فیتوشــیمیایی

زیــادی دارد و ایــن گونــه در همــه جــای دنیــا

quercitin,

apigenin,

 daucosterol, apigeninمــی باشــد Sing .و

در پخــت نــان و بــه عنــوان ســبزی مصــرف

از عصــاره کل گیــاه  S. mediaحضــور ترکیبات

و در تمــام مناطــق ایــران رشــد مــی کنــد هــدف

فنلــی و آلکالوئیــد را نشــان دادنــد و بــه بررســی

ضــد میکروبــی ایــن عصــاره پرداختنــد و نشــان
دادنــد هــر دو عصــاره آبــی و کلروفرمــی باعــث

از پژوهــش شناســایی ترکیبــات موثــره در ایــن

گونــه هــا مــی باشــد بدیــن جهــت بــه بررســی
عصــاره کل گیــاه بــه روش خیســاندن بــرای

مهــار رشــد موجوداتــي ماننــدSalmonella

بررســی آنالیز فیتوشــیمیایی ،ســنجش خاصیت

( )2011بــا بررســی هــای فیتوشــیمیایی بــرگ

در میــان گونــه هــای S. media, S. pallida

mediaو  Tetracera potatoriaدریافتنــد کــه

 Boiss., S. graminea L.,از بخشــه Stellaria

 typhiو  E. coliمی شود Bukola .و Bernard

گونــه هــای Cajanus cajan, Stellaria

آنتــی اکســیدانی ،ترکیبــات فنــل و فالونوئیــد کل
(Dumort.) Pire, S. holostea L., S. persica
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گوناگــون  6گونــه از  Stellariaو همچنیــن

بخشــه  Pseudalsine Boissو همچنیــن

 Myosoton aquaticumو Mesostemma

 aquaticum (L.) Moench.وMesostemma

بــه ایــن منظــور ســفرهایی بــه اســتان هــای

جنــس هــای نزدیــک آن شــاملMyosoton

) kotschyanum (Fenzl ex Boiss.از ایــران
پرداختــه شــده اســت.

 kotschyanumدر ایــران پرداختــه شــد.
تهــران ،اصفهــان ،مازنــدران ،گیــان ،مرکــزی،
البــرز و گلســتان صــورت گرفــت .نمونــه
بــرداری از اســفند  1390تــا تابســتان 1392

صــورت گرفــت .گونــه هــای مطالعــه شــده

مواد و روش ها
جمع آوري گياه

در ایــن مطالعــه بــه منظــور بررســی

هــای فیتوشــیمی بــر روی جمعیــت هــای

در هرباریــوم دانشــگاه الزهــرا ) (ALUHنگــه

داری شــده انــد کــه مشــخصات آنهــا در جدول

 1مشــاهده مــی شــود.

جدول  :1مشخصات جمعیتها و گونه های مورد مطالعه در این تحقیق
نام تاکسون

)Stellaria media (L.
Vill.
)S. pallida (Dumort.
Pire
S. holostea L.
S. persica Boiss.
S. graminea L.
& S. alsinoides Boiss
Buhse
Myosoton aquaticum
(L.) Moench

مشخصات جمعیت و شماره هرباریومی

تهران ،ونک 1300،متر(ALUH( ،
)993
گلستان ،گرگان ،رامیان 220 ،متر،
)(ALUH 1030
تهران ،کرج ،جاده چالوس ،سیاه بیشه
 2200متر(ALUH 1032) ،
تهران ،کرج ،جاده چالوس ،تونل کندوان،
 2800متر(ALUH 1035) ،
تهران ،کرج ،جاده چالوس ،تونل کندوان،
 2800متر(ALUH 1036) ،
مازندران ،جاده هراز ،امام زاده هاشم،
 2700متر(ALUH 1038) ،
گیالن ،رضوان شهر ،روستای خوشابیره،
 40متر(ALUH 1040) ،

Mesostemma
 kotschyanum (Fenzl inتهران ،توچال ،نزدیک تله کابین دوم،
 2900 Boiss) Vved. Subsp.متر(ALUH 1041) ،
kotschyanum

نام جمع آوری کننده

اسفندانی بزچلویی
اسفندانی بزچلویی
اسفندانی بزچلویی
اسفندانی بزچلویی
اسفندانی بزچلویی
اسفندانی بزچلویی
اسفندانی بزچلویی

اسفندانی بزچلویی

(  ALUHمخفف هرباریوم دانشگاه الزهرا (س) می باشد)

مختصات جغرافيايي

35˚ ‘46 21/ 51" N
51˚ ‘23 26/ 27" E
37˚ ‘01 03/ 41" N
55˚ ‘09 11/ 6" E
36˚ ‘12 50/ 01" N
51˚ ‘18 52/ 56" E
36˚ ‘09 10/ 25" N
51˚ ‘18 42/ 25" E
36˚ 09 10’/ 25" N
51˚ 18 ‘ 42/ 25" E
35˚ ‘46 49/ 30" N
52˚ ‘02 21/ 94" E
37˚ ‘32 39/ 71" N
49˚ ‘08 03/ 73" E
35˚ ‘52 59/ 05" N
51˚ ‘25 08/ 11" E
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مواد شیمیایی

همــه مــواد شــیمیایی و حــال هــای اســتفاده
شــده در ایــن پژوهــش از شــرکت مــرک

(آلمــان) بــا درصــد خلــوص بــاال تهیــه شــده
اســت.

بررسی فارماگنوزی

ابتــدا جهــت عصاره گیــری به روش خیســاندن،

بــه  30گــرم از پــودر گیــاه خشــک شــده 200
میلــی لیتــر اتانــول  96درجــه اضافــه گردیــد و
محلــول فــوق بــه مــدت  72ســاعت در دمــای

اتــاق قــرار داده شــد و هــر  4الــی  5ســاعت

یکبــار هــم زده شــد ســپس عمــل صــاف کــردن
بــا اســتفاده از کاغــذ صافــی انجــام شــد و بــا

اســتفاده از روتــاری تغلیــظ وکلروفیــل زدایــی

نمودیــم ســپس  50میلــی لیتــر بــه آن آب مقطــر
اضافــه گردیــد و مجــدداً محلــول فــوق را

صــاف کــرده و عصــاره را در دمــای  4درجــه
ســانتی گــراد نگــه داری کردیــم

) .(Sing and Yadav, 2010جهــت انجام تســت
هــای فیتوشــیمی بدیــن صــورت عمــل کردیم:

 -1آزمون فالونوئید

 -بــا اســتفاده از آزمــون هیدروکســید ســدیم:

بــه  1-2میلــی لیتــر ازعصــاره حاصــل درون

یــک لولــه آزمایــش ،چندقطــره از محلــول
 NaOHاضافــه گردیــد تــا رنــگ زرد تشــکیل

شــد ،ســپس بــا اضافــه کــردن چند قطــره HCL
رقیــق تبدیــل رنــگ زرد بــه ســفید یــا بــی رنــگ
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شــدن نشــان دهنــده وجــود فالونوئیدهاســت
).(Bahatt and Dhyani, 2011

-بــا اســتفاده از آزمــون فالونوئیــد :بــه 1-2

میلــی لیتــر از عصــاره حاصــل درون یــک لولــه
آزمایــش 5،میلــی لیتــر اتیــل اســتات اضافــه

گردیــد تشــکیل رنــگ زرد در فــاز آلــی نشــان
دهنــده وجــود فالونوئیدهاســت

).(Bahatt and Dhyani, 2011
 -2آزمون آلکالوئید

 -بــا اســتفاده از معــرف درژانــدروف :بــه

 1-2میلــی لیتــر از عصــاره حاصــل درون
یــک لولــه آزمایــش ،چنــد قطــره از معــرف
درژانــدروف اضافــه گردیــد  ،تشــکیل یــک

رســوب قهــوه ای -نارنجــی نشــان دهنــده
وجــود آلکالوئیدهاســت

).(Bahatt and Dhyani, 2011

طــرز تهیــه معــرف درژانــدروف :الــف) مقــدار

 0/6گــرم ســونیترات بیســموت در  2میلــی
لیتــر اســید کلروهیدریــک غلیــظ حــل شــده

و  10میلــی لیتــر آب اضافــه گردیــد .محلــول

ب) مقــدار  6گــرم یــدور پتاســیم در  10میلــی
لیتــر آب حــل شــده و ســپس  5میلــی لیتــر از
هــر یــک از محلــول هــای فــوق بــه  100میلــی

لیتــر آب مقطــر و  20میلــی لیتــر اســتیک اســید

 %100خالــص اضافــه شــد (هاربــورن.)1358 ،
 -بــا اســتفاده از معــرف واگنــر :بــه  1-2میلــی

لیتــر از عصــاره حاصــل درون یــک لولــه

آزمایــش ،چنــد قطــره از معــرف واگنــر اضافــه

گردیــد ،تشــکیل یــک رســوب قهــوه ای-
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قرمــز نشــان دهنــده حضــور آلکالوئیدهاســت

تانــن اســت ).(Kujur et al., 2010

طــرز تهیــه معــرف واگنــر :مقــدار  2گــرم یــد و

 -6آزمون فلوباتانین:

اضافــه گردیــد (هاربــورن.)1358 ،

آبــی از گیــاه در  %1 HCLجوشــانده شــود،

).(Bahatt and Dhyani, 2011

 6گــرم یدیــد پتاســیم بــه  100میلــی لیتــر آب

-3آزمون ساپونین :

 -شــاخص کــف کنندگــی :بــه  2میلــی لیتــر

تشــکیل یــک رســوب قرمــز وقتــی کــه عصــاره

نشــان دهنــده حضــور فلوباتانیــن اســت
).(Kujur et al., 2010

ازعصــاره حاصــل درون یــک لولــه آزمایــش،

 -7آزمون استرول :

بــه مــدت  15ثانیــه شــدیداً تــکان دادیم و ســپس

عصــاره حاصــل درون یــک لولــه آزمایــش2 ،

 5میلــی لیتــر آب مقطــر اضافــه گردیــد و آن را

 -بــا روش سالکوســکی :بــه  1میلــی لیتــر از

محلــول فــوق را بــه مــدت نیــم ســاعت بــه طــور

میلــی لیتــر محلــول کلروفــرم اضافــه گردیــد،

پایــدار نشــان دهنــده وجــود ســاپونین اســت

آرامــی بــه دیــواره لولــه آزمایــش ،تشــکیل

ثابــت درجــا لولــه ای قــرار دادیــم ،تشــکیل کــف

).(Bahatt and Dhyani, 2011
-4آزمون فنیک :

ســپس بــا اضافــه کــردن  H2SO4غلیــظ بــه
رنــگ قهــوه ای درحــد فاصــل ایــن دو ،نشــان
دهنــده وجــود اســترول اســت

).(Bahatt and Dhyani, 2011

بــه  2میلــی لیتــر از عصــاره حاصــل درون

-بــا روش لیبرمــن -بورشــارد :بــه  1میلــی لیتر

آمــاده شــده کلریــد آهــن  %1اضافــه گردیــد و

 2میلــی لیتــر محلــول انیدریــد اســتیک اضافــه

یــک لولــه آزمایــش 3 ،قطــره از مخلــوط تــازه

ســپس  1میلــی لیترپتاســیم فروســیانید بــه آن
اضافــه شــد تشــکیل رنــگ ســبز-آبی نشــان
دهنــده وجــود فنــل اســت

).(Bahatt and Dhyani,2011

از عصــاره حاصــل درون یــک لولــه آزمایــش،
گردیــد و ســپس بــا اضافــه کــردن H2SO4

غلیــظ بــه آرامــی بــه دیــواره لولــه آزمایــش،

تشــکیل رنــگ ســبز –آبــی نشــان دهنــده

حضــور اســترول اســت

).(Bahatt and Dhyani, 2011

-5آزمون تانن:

بــه  2میلــی لیتــر ازعصــاره حاصــل،

درون یــک لولــه آزمایــش ،چنــد قطــره معــرف

 %10 FeCL3اضافــه نمــوده تشــکیل رنگ ســبز
مایــل بــه ســیاه-آبی تنــد نشــان دهنــده حضور

 -8آزمون گلیکوزید:

-بــا روش کیلــر کیالنــی :بــه  2میلــی لیتــر

از عصــاره حاصــل درون یــک لولــه آزمایــش،

 1میلــی لیتــر اســید اســتیک گالســیال خالــص

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی
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اضافــه گردید  ،ســپس  1قطره محلــول FeCL3

گرفتــن در تاریکــی جــذب نمونــه هــا در517

بــه آن اضافــه شــد ،تشــکیل رنــگ قهــوه ای

( CECILLســاخت انگلســتان) خوانــده شــد

نشــان دهنــده حضــور گلیکوزیداســت

دام انــدازی رادیــکال هــای آزاد  DPPHانــدازه

 %5بــه آن اضافــه شــد و ســپس  H2SO4غلیــظ

در وســط و رنــگ ســبز آبــی در الیــه فوقانــی
).(Bahatt and Dhyani, 2011

نانومتــر توســط دســتگاه اســپكتروفتومتر
و در نهایــت بــا اســتفاده از فرمــول زیــر بــه

گیــری شــد ).(Akowuah et al., 2005

ســنجش فعالیــت آنتــی اکســیدانی ،ترکیبــات
فنلــی و فالونوئیــد کل
استخراج عصاره

در ایــن فرمــول  Ablank-Asapmleبــه ترتیــب

ابتــدا بــه  3گــرم از پــودر گیــاه خشــک شــده

جــذب نــوری کنتــرل منفــی را کــه فاقــد عصــاره

مخلــوط را بــه مــدت  72ســاعت در دمــای اتــاق

مختلــف عصــاره را بیــان مــی کنــد و  I%مهــار

 10میلــی لیتــر متانــول مطلــق اضافــه شــد و
قــرار دادیــم و آن را هــر  4الــی  5ســاعت یکبــار
هــم زدیــم .عصــاره اســتخراج شــده بــراي

انجــام مراحــل بعــدي آزمايــش مــورد اســتفاده
قــرار گرفــت (Bahatt and Dhyani, 2011).

تعييــن فعاليــت آنتــي اكســيداني بــه روش

DPPH

جهــت تعييــن فعاليــت آنتــي اكســيداني از

مــی باشــد و میــزان جــذب نــوری غلظــت هــای

رادیــکال آزاد  DPPHرا نشــان مــی دهــد .بــرای

مقایســه فعالیــت آنتــی اکســیدانی گونــه هــای

مختلــف از پارامتــر  IC50اســتفاده شــدIC50 .

بیانگــر غلظتــی از نمونــه اســت کــه باعــث مهــار

جــاروب کردن  %50رادیکال هــای آزاد DPPH

مــی شــود و برحســب  mgپــودر خشــک گیــاه

در میلــی لیتــر عصــاره تعییــن شــد.

راديــكال آزاد و پايــدار  DPPHاســتفاده

تعيين مقدار تركيبات فنلي کل

اکســیدانی گونــه هــای مختلــف , Stellaria

رنــگ ســنجی فولــن  -ســیوکالتو بــا اســتفاده از

شــد  .بــرای ســنجش میــزان خاصیــت آنتــی

 Myosotonو  Mesostemmaمقــدار 1-80
میکرولیتــر از عصــاره هــا بــا اضافــه کــردن

متانــول مطلــق بــه حجــم  2ميلــي ليتــر رســید.
ســپس در شــرایط تاریکــی  1میلــی لیتــر
محلــول  0.004درصــد  DPPHدر متانــول

بــه آن اضافــه شــد و بعــد از  15دقیقــه قــرار

محتــوای ترکیبــات فنلــی کل بــر اســاس روش

گالیــک اســید بــه عنــوان اســتاندارد اندازهگیــری

شــد ( .)Marinova et al., 2005ابتــدا

محلولهــای اســتاندارد بــا غلظتهــایmgl -1

 0-100از محلــول مــادر گالیــک اســید ()GAE
در آب مقطــر تهیــه گردیــد .بــه 0/2میلیلیتــر از

هــر محلــول اســتاندارد  1/8میلــی لیتــر آب مقطــر
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ســیوکالیتو رقیــق (

V/V

 ) 1:15اضافه شــد .ســپس

 3میلیلیتــر از محلــول  %75کربنــاتســدیم بــه

آن افــزوده شــده و بــه حجــم  5میلــی لیتــر رســید

بعــد از  90دقیقــه نگهــداری در دمــای آزمایشــگاه

جــذب آنهــا در طــول مــوج  750نانومتــر خوانده و

منحنــی اســتاندارد آن رســم گردیــد.
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مجهــول مقــدار  0/2میلیلیتــر عصــاره گیاهــی

گونههــای مختلــف پــس از طــی مراحــل ذکــر
شــده بــرای رســم منحنــی اســتاندارد ،ســنجش

شــده و میــزان فالونوئیــد کل برحســب mg g-1
 DWبدســت آمــد.

تجزيه و تحليل داده ها

در مــورد نمونــه هــای مجهــول مقــدار 0/2

همــه آزمایــش هــا در قالــب  3تکــرار انجــام

برداشــته شــده و پــس از طــی مراحــل ذکــر شــده

شــده در  8گونــه مــورد بررســی بــر اســاس

میلیلیتــر عصــاره گیاهــی گونههــای مختلــف
بــرای رســم منحنــی اســتاندارد ،مقــدار ترکیبــات

فنلــی بــر حســب  mg GAE g-1 DWبدســت
آمــد.

تعيين مقدار تركيبات فالونوييدي

محتــوای فالونوئیــد کل بــه روش رنــگ ســنجی

شــد .داده هــای حاصــل از ســنجش هــای انجام
روش آنالیــز واریانــس یــک طرفــه)(ANOVA
بــا اســتفاده از نــرم افــزارSPSS version 16

مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد .نتايج هر
يــك از گــروه هــا برحســب ميانگيــن)(±SD
تعريــف شــد.

کلرایــدآلومینیــوم بــا اســتفاده از کوئرســتین به

نتایج

 )et al., 2005ابتــدا محلولهــای اســتاندارد بــا

گونــه هــای مختلــف حداقــل دارای یکــی از انواع

عنــوان اســتاندارد اندازهگیــری شــد (Beketov
غلظتهــای  0- 100 mg l-1از محلــول مــادر

نتایــج بررســی فارماگنــوزی نشــان داد کــه
آلکالوئیدهــا ،فالونوئیــد ،ســاپونین ،گلیکوزیــد،

کوئرســتین در متانــول مطلــق تهیــه گردیــد،

اســترول و تانــن مــی باشــد .نتایــج بررســی

میلیلیتــر کلرایــد آلومینیــوم و  0/1میلیلیتــر

بــا اســتفاده از اتانــول بــرای گونــه هــای مــورد

ســپس بــه  0/2میلیلیتر محلــول اســتاندارد 0/2

استیکاســید  %33آبــی افــزوده و بــه خوبــی
هــم زده شــد .در نهایــت مخلــوط واکنــش بــا

فارماگنــوزی بــه روش عصــاره گیــری کل گیــاه
بررســی در جدول 2آورده شــده اســت و نشــان

مــی دهد که گونــه هــای Myosoton ،S. media

اتانــل  90درصــد بــه حجــم  5میلیلیتــر رســیده

 aquaticumو Mesostemma kotschyanum

نگهــداری شــدند .میــزان جــذب نــوری آنهــا

و ســایر گونــه هــا بــه دلیــل مقــدار بســیار کــم

و لولههــا در دمــای اتــاق بــه مــدت  30دقیقــه
در طــول مــوج  414نانومتــر خوانــده و منحنــی

اســتاندارد رســم گردیــد .در مــورد نمونههــای

دارای متابولیــت ثانویــه آلکالوئیــد مــی باشــد

در ایــن آزمــون قابــل شناســایی نمــی باشــند.

تانــن ،فلوباتانیــن و ترکیبــات فنلــی در همــه

دوره بیست و نهم ،شماره  ،1بهار و تابستان 1395

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی

گونــه هــا حضــور داشــته و از ایــن لحــاظ بیــن

گونــه هــا اختالفــی مشــاهده نشــد تنهــا در S.
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انجــام آزمــون فالونوئیــد به روش هیدروکســید

ســدیم حضــور ایــن مــاده در همــه گونــه هــا

 mediaو  S. holosteaآزمــون ســاپونین

تاییــد شــد ولــی آزمــون اســتات اتیــل بــرای

بــود ( تشــکیل کــف پایــدار نداشــتیم) ،آزمــون

مــی باشــد .حضــور اســترول در گونــه هــا بــا

مثبــت و در ســایر گونــه هــا ایــن آزمــون منفــی
گلیکوزیــد در  S. holosteaو S. pallida

منفــی بــوده ( دارای گلیکوزیــد کمتــری نســبت

حضــور ایــن مــاده در همــه گونــه هــا منفــی
روش هــای  Salkowskiو  Libermanانجــام

شــد کــه در  S. mediaو  S. pallidaمنفــی و در

بــه بقیــه گونــه هــا مــی باشــند) درحالیکــه در

ســایر گونــه هــا مثبــت شــد .ایــن یافتــه هــا بــا

و بــه راحتــی قابــل تشــخیص بودنــد) بودنــد .بــا

al., 2010؛  ( Bahatt and Dhyani, 2011کــه

ســایر گونــه هــا مثبــت ( مقــدار آن زیــاد بــوده

نتایــج )Sing and Yadav , 2010؛Kujur et

جدول :2نتایج کیفی و بررسی فارماگنوزی با استفاده از عصاره اتانولی کل گیاه برای گونه
های مورد بررسی
aquaticum

-

-

-

-

+

-

+

ساپونین

+

+

+

+

+

+

+

 Aفالونوئید

+

+

+

+

-

-

-

S

+
+

+

+
+

+
+

+
-

-

+

گلیکوزید

+

+

+

+

+

+

+

فنول

+

+

+

+

+

+

+

فلوباتانین

Mesostemma

kotschyanum

تانن

Myosoton

S. persica

S. graminea

S. holostea

S. pallida

S. media

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

Taxa

+

+

-

-

-

-

+

D
V

آلکالوئید

N
L

استرول

( Dروش درژانــدروف V ،روش واگنــر N ،روش  A ، NaOHروش اســتات اتیــل S ،روش  L ، Salkowskiروش
 Libermanعالمــت  +نشــان دهنــده وجــود مــاده بــه مقــدار زیــاد و عالمــت – وجــود مــاده بــه مقــدار خیلــی ناچیــز)
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بررســی هــای فیتوشــیمیایی مقدماتــی بــر روی

معنــی دار بــود همچنیــن محتــوای فالونوئیــد

نتایــج حاصــل از ســنجش محتــوای فنــل کل بــا

 Myosoton aquaticumتفــاوت معنــی داری

کــه محتــوای فنــل کل در نمونــه هــا بیــن  1تــا

میانگیــن  6 IC50گونــه  Stellariaو

گونــه  S. mediaانجــام داده بودنــد تطابق دارد.

معــرف فولیــن -ســیوکالتئو نشــان مــی دهــد
 8میلــی گــرم بــر گــرم وزن خشــک متغیــر

اســت .گونــه  S. alsinoidesبــا مقــدار 8/18

کل  3گونــه  S. graminea ،S. persicaو

نشــان ندادنــد.

 Mesostemma kotschyanumو Myosoton

 aquaticumبــا اســتفاده از عصــاره متانولــی

 ،بیشــترین و گونــه  S. pallidaبــا مقــدار 1

کل گیــاه ،بــه روش ســنجش خاصیــت آنتــی

محتــوای ترکیبــات فنلــی را نشــان دادنــد (

نشــان داده شــده اســت .در ایــن بررســی

میلــی گــرم بــر گــرم وزن خشــک کــم تریــن
جــدول .)3بــر اســاس نتایــج تجزیــه واریانــس

داده هــا بــرای جمعیــت هــای مطالعــه شــده

در ســطح احتمــال  P< 0.05معنــی دار بــود.
محتــوای ترکیبــات فنلــی و فالونوئیــد کل در دو
گونــه S. persicaو Myosoton aquaticum

اختــاف معنــی داری نشــان نمــی دهــد.

همچنیــن گونــه  S. alsinoidesبــا مقــدار6/7
 ،بیشــترین و گونــه  S. pallidaبــا مقــدار 1

میلــی گــرم بــر گــرم وزن خشــک کــم تریــن
محتــوای ترکیبــات فالونوئیــدی را نشــان

دادنــد ( جــدول .)3بــر اســاس نتایــج آمــاری

محتــوای فالونوئیــد عصــاره کل جمعیــت هــای
مطالعــه شــده در ســطح احتمــال P< 0.05

اکســیدانی بــا معــرف  DPPHدر جــدول 3
بیشــترین  IC50و کمتریــن خاصیــت آنتــی

اکســیدانی متعلــق بــه 28 (± 1/) S. pallida 3
بعــد از آن بــه ترتیــب گونــه هــای > S. media

S. > S. holostea > Myosoton aquaticum
Mesostemma kotschyanum> graminea
> > S. persica

 S. alsinoidesدارای

بیشــترین  IC50و کمتریــن خاصیــت آنتــی

اکســیدانی بــه ترتیــب ،25±1/5 ،27 ±1/9

±0/1 ،6 ±0/5 ،13 ±0/5 ، 12 ±0/7 ،12/5±0/9

 3میلــی گــرم بــر میلی لیتــر وزن خشــک بودند.

بــر اســاس نتایــج آمــاری میــزان  IC50عصــاره

کل گیــاه  6گونه  Stellariaو Mesostemma
 kotschyanumو  Myosoton aquaticumدر

جدول :3محتوای فنول و فالونوئید کل در  8گونه مورد بررسی .مقادیر ،میانگین  3تکرار
 SD±است .حروف یکسان بیانگر عدم اختالف معنی دار در سطح  P< 0.05است.
گونه

Stellaria media
S. pallida

محتوای فالونوئید کل)(mg/g

محتوای فنل کل)(mg/g

2/58 ±0/033d

2/74±0/076e

1 ±0/026e

1/25±0/028e

(mg DW ml-1) IC50

27 ±1/9d
d

28± 1/3

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی
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S. holostea

5/8 ±0/5b

S. persica

4/6 ±0/29c

3/95± 0/29d

S. graminea

4/2 ±0/045c

7/67 ±0/63b

12 ±0/7c

S. alsinoides

6/7 ±0/59a

8/18±0/69a

3 ±0/1a

Myosoton
aquaticum

4/5 ±0/2c

4/2±0/33d

25±1/5d

Mesostemma
kotschyanum

2 ±0/029d

3/93 ±0/015d

13 ±0/5c

ســطح احتمــال  P< 0.05معنــی دار بــود.
بحث

5/2±0/43c

12/5±0/9c
6 ±0/5b
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غلظــت رادیــکال هــای آزاد در ســنجش DPPH

را تغییــر دهــد

نتایــج بررســی هــای فارماگنــوزی نشــان

).) Litwinienkol and Engold, 2007

آلکالوئیــد ،ســاپونین ،گلیکوزیــد ،ترکیبــات

نشــان داد کــه ایــن گونــه ســطح قابــل مالحظــه

مــی دهــد کــه گونــه  S. mediaحــاوی تانــن،
فنلــی و فالونوئیــد اســت .ســنجش خاصیــت
آنتــی اکســیدانی بــا روش  DPPHنشــان داد

 IC50ایــن گونــه  27میلــی گــرم بــر میلــی لیتــر

بررســی هــای  Bukolaو )2011( Bernard

ای از فلوباتانیــن و ســاپونین دارد .همچنیــن
Singhو )2010( Yadav

بــا بررســی

عصــاره قســمت هــای هوایــی گونــه S. media

اســت کــه در مقایســه بــا نتایــج بررســی هــای

دریافتنــد ایــن گونــه در حــال هــای مختلــف

میلــی گــرم بــر میلــی لیتــر را بــرای ایــن گونــه

از متابولیــت هــای ثانویــه هماننــد فالونوئیــد،

Bukolaو  )2011( Bernardکــه 0/21IC50

گــزارش دادنــد بیــش از صــد برابــر اســت.
فعالیــت آنتــی اکســیدانی مشــاهده شــده در این
گیــاه را مــی تــوان بــه حضــور ترکیبــات فنلــی

نســبت داد .تفــاوت خاصیــت آنتــی اکســیدانی
مشــاهده شــده در ایــن پژوهــش ممکــن اســت
مربــوط بــه تفــاوت روش عصــاره گیــری و

حــال هــای مــورد اســتفاده یــا رویشــگاه
گیــاه در روش  Bukolaو )2011( Bernard

باشــد کــه از طریــق تاثیــر نــوع حــال روی

نــوع ترکیــب هــای اســتخراج شــده مــی توانــد

هماننــد کلروفــرم و آب دارای انــواع متفاوتــی
آلکالوئیــد ،ســاپونین ،تانــن و گلیکوزیــد مــی
باشــد .یافتــه هــای ایــن پژوهشــگران مبنــی بــر

حضــور فالونوئیــد ،آلکالوئیــد ،ســاپونین ،تانــن
و گلیکوزیــد بــا یافتــه هــای مــا همخوانــی دارد.

بررســی حضــور ترکیبــات مختلــف در ســایر

گونــه هــای  Stellariaنشــان داد کــه ایــن

گونــه هــا از نظــر حضــور بــا یکدیگــر تفــاوت
داشــته و گونــه Myosoton aquaticum
بیشــترین شــباهت را بــه  S. mediaدارد در

زمینــه فارماگنــوزی ایــن گونــه هــا گزارشــی
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دریافــت نکردیــم .فالونوئیــد هــا انواعــی از

 45/5 ±میلــی گــرم گالیــک اســید در گــرم

از گیاهــان بــا بیــش از  8000ترکیــب مختلــف

در مطالعــه حاضــر مطابقــت نداشــته کــه بــه

ترکیبــات فنلــی هســتند کــه در گســتره وســیعی

شناســایی شــده انــد کــه دارای خاصیــت
آنتــی اکســیدان و ضــد میکروبــی مــی باشــند

و بعضــی از آنهــا ضــد حساســیت هســتند

) . (Pietta, 2000در برخــي گياهــان فعاليــت
آنتــي اكســيداني ممكــن اســت بــه علــت وجــود

تركيــب هــاي ناشــناخته يــا برهــم كنــش هــاي

ســينرژيك (هميــاري) بيــن مــواد مختلــف
باشــد .عــاوه بــر ســاپونين هــا ،ترکیبــات
فنلــی و فالونوئيــد هــا نيــز از آنتــي اكســيدان

وزن خشــک محاســبه کردنــد کــه بــا نتایــج مــا
علــت اختــاف در روش اســتخراج مــی باشــد.

ســنجش خاصیــت آنتــی اکســیدانی بــا معــرف

 DPPHنشــان داد کــه بیشــترین 1/3 ( IC50
 ) 28±و کمتریــن خاصیــت آنتــی اکســیدانی
متعلــق بــه  S. pallidaو کمتریــن مقــدار IC50

 3± 0/1میلــی گــرم بــر میلــی لیتر وزن خشــک
و بیشــترین خاصیــت آنتــی اکســیدانی متعلــق
بــه  S. alsinoidesبــه دســت آمــد .مقایســه

محتــوی ترکیــب هــای فنلــی و فالونوئیــدی

هــاي مشــهور گياهــي هســتند .هــر گيــاه داراي

ایــن دوگونــه  S. alsinoidesو S. pallida

خاصيــت آنتــي اكســيداني هــر كــدام از ايــن

تغییــرات خاصیــت آنتــی اکســیدانی آنهاســت و

طيــف وســيعي از تركيــب هــاي فنلــي اســت و

مــواد وابســته بــه ســاختار شــيميايي آنهــا مــي
باشــد (صبــورا و همــکاران.)1392 ،

کــه در بــاال ذکــر شــده اســت هماهنــگ بــا
همبســتگی مثبتــی بــا ایــن دو عامــل نشــان مــی
دهــد بــه نحــوی کــه بــا افزایــش مختصــر فنــل

بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش بررســی

و فالونوئیــد کل میــزان  IC50آنهــا بــه نحــو

اســتفاده از عصــاره متانلــی کل گیــاه ،ســنجیده

جــدول  3نشــان داده شــده اســت مقــدار IC50

هــای فالونوئیــد و ترکیبــات فنــل کل کــه بــا

شــده بــود نشــان داد کــه بیشــترین محتــوای

ترکیبــات فالونوئیــدی ( 6/7میلــی گــرم بــر
گــرم وزن خشــک) و ترکیبــات فنلــی (8/18
میلــی گــرم بــر گــرم وزن خشــک) متعلــق بــهS.
 alsinoidesو کمتریــن محتــوای فالونوئیــد و

فنــل کل ( 1میلــی گــرم بــر گــرم وزن خشــک)
متعلــق بــه  S. pallidaبــه دســت آمــد (جــدول

.)3

 Singhو  )2010( Yadavمحتــوای

ترکیبــات فنــل را بــا اســتفاده از معــرف

فولیــن -ســیوکالتیو در گونــه 0/25 S. media

قابــل توجهــی کاســته شــده همانطــور کــه در

گونــه ( S. holosteaجمعیــت ســیاه بیشــه) ،
( S. gramineaجمعیــت کنــدوان از چالــوس)
و ( Mesostemma kotschyanumجمعیــت

توچــال) تفــاوت معنــی داری را نشــان ندادنــد
و خاصیــت آنتــی اکســیدانی آنهــا در حــد

متوســط مــی باشــد (جــدول )3کــه شــاید بــه
علــت رویشــگاه یکســان ایــن گونــه هــا کــه

کوهســتانی مــی باشــد و در ارتفاعات یکســانی
رشــد مــی کننــد و بــه لحــاظ اکولوژیکــی دارای
دمــا و رطوبــت تقریبــا یکســانی هســتند ،باشــد.
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 دارای خاصیــتStellaria ســایر گونــه هــای

 دارایS. media بــا توجــه بــه ایــن کــه گونــه

میباشــد در صــورت مطالعــات تکمیلــی و

همچنیــن بــه علــت گســتردگی و پراکنــش

آنتــی اکســیدانی باالتــری نســبت بــه ایــن گونــه

بررســی کاربــرد عصــاره گونــه هــای مطالعــه
شــده مــی تــوان از ایــن عصــاره هــا در صنایــع

ارزش خوراکــی در منطقــه شــمال ایــران و
،فــراوان ایــن گونــه در سراســر جهــان

مطالعــات مــا در ایــن پژوهــش نشــان داد کــه
.غذایــی و داروســازی اســتفاده کــرد
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