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(مقاله كوتاه)

بررسی فیتوشیمیایی ،آنتیاکسیدانی و اتنوفارماکولوژی گیاه دارویی
 Melilotus officinalis L.بهعنوان ضدالتهاب و التیام دهنده زخم دیابتی
آرش خاکی
دانشیار گروه پاتوبیولوژی  ،واحد تبریز  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تبریز ،ایران
تاريخ دريافت 39/1/81 :؛ تاريخ پذيرش39/1/81 :

چکیده
این تحقیق بهمنظور بررسی اتنوفارماکولوژیکی ،فیتوشیمیایی و ارزیابی عملکرد آنتیاکسیدانی سرشاخههای
گلدارگیاه دارویی شاه افسر ( )Melilotus officinalis L.در یکی از رویشگاههای طبیعی در استان گلستان انجام گرفت.
سرشاخههای گلدار گیاه در اردیبهشتماه  3131جمعآوری و همزمان مهمترین اطالعات طب سنتی در مورد اثرات
دارویی و نحوه مصرف از مردم محلی نیز اخذ گردید .عصاره اتانولی گیاه با استفاده از روش ماسراسیون (خیساندن)،
میزان فنل وفالونوئید کل به روش اسپکتروفوتومتری ،فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره نیز با استفاده از روشهای
 RP,TAC, DPPHاندازهگیری و نتایج در سطح  P<0/5ارزیابی شد .نتایج نشان دادکه مردم محلی از جوشانده
سرشاخههای گلدار گیاه شاه افسر بههمراه گیاهان دارویی دیگر :موره ،درمنه و برازمبل بهعنوان ضد التهاب قوی و
مسکن در تقویت جداره مویرگها ،درمان واریس و رفع التهاب و تسکین دردهای مفصلی ،ورم مفاصل ،مرهم زخم و
تاول سوختگی و عفونت زخم پای بیماران دیابتی استفاده میکنند .نتایج فیتوشیمیایی نیز نشان داد که عصاره گیاه
بهدلیل پتانسیل بهینه در سنتز ترکیبات فنلی ( )901/8±0/4 mgQUE/gو فالونویید کل ( )82±0/2 mgGAE/gاز
بیشترین میزان عملکرد آنتیاکسیدانی مخصوصاً در روش  DPPHبا میزان  IC50=3/91±9/2 mg/mlدر مهار
رادیکالهای آزاد برخوردار بود .این یافتهها در تایید مصارف سنتی گیاه به عنوان ضد التهاب ،آنتیاکسیدان ،مرحم و
ضدعفونی زخمها قابل بحث است.
واژههاي کلیدي :آنتیاکسیدان ،اتنوفارماکولوژی ،شاه افسر ،فنل کل ،فالونویید کل ،استان گلستان.

*نویسنده مسئولarashkhaki@yahoo.com :
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( .)Mazandarani et al., 2011از همین رو شناسنایی،

مقدمه
از گذشته تاکنون گیاهان بومی ،بهدلیل امکان سننتز

استخراج و تولیندداروهای طبیعنی و منوثر ،ازعوامنل

متابولیتهای ثانویه (ترپنوییدها ،فنلها و فالونوییدها)

مهمی هستند که طی چند سال اخیر ،بسیار مورد توجه

از اصلیترین منابع غذایی و دارویی برای زندگی بشنر

سازمان جهانی بهداشنت ( )WHOقنرار گرفتنه اسنت

بنننوده و هسنننتند (قاسنننمی و همکننناران.)1122 ،

(.)Goleniowski, 2006
گیاه شاه افسر ( )Melilotبا نام علمی

پلننیفنننولهننای گینناهی و فالونویینندها بننهعنننوان

Melilotus

آنتیاکسیدانهای قنوی و طبیعنی از مهمتنرین عوامنل

 officinalis L.به معنای جذب کننده زنبور عسل،

محدودکننده آسیبهای اکسیداتیوی در بدن محسنوب

متعلق به تیره حبوبات ( )Fabaceaeگیاهی است علفی

میشوند که بهوسیله غیرفعال کردن رادیکالهنای آزاد

یکساله به طول  54-01سانتیمتر ،که اغلب در هنگام

وقتننی بننه لیپینندها و غننذاهای حنناوی لیپینند اضننافه

گلدهی به  2.1تا  2.1نیز میرسد .با ساقههای باریک

میگردند ،میتوانند عمر مفیند آنهنا را بنه وسنیله بنه

راست نرم و با انشعابات فراوان ،برگهای سه

تاخیر اننداختن فرآینند پراکسیداسنیون لیپیند افنزای

برکچهای متناوب و گلهای زرد پروانه آسا در گل

دهند و بنا جلنوگیری از تخرینب موادغنذایی ،نقن

آذین خوشهای معطر و میوههای نیام تک دانهای که

مهمی را در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریهنای

بومی نواحی بایر مدیترانهای و علفزارهای آفتابگیر

شایع امروزی که بیشتر مربوط به تغییر شنیوه زنندگی،

کنار جادهای و در خاکهای گچی ،که در جذب زنبور

ارتباط به تشکیل گونه

عسل و حیوانات مخصوصاً اسب موثر است

های اکسیژنی واکن گر ( )ROSو پراکسیداسیون لیپید

( .)Ghasemi et al., 2011گلدهی در بهار و تابستان

مربوط است ایفا میکنند .بنه همنین دلینل اسنتفاده از

در خاکها حاصلخیز مزارع ،مقاوم به خشکی ،در

آنتیاکسیدانهای طبیعی در مواد غذایی به عنوان منواد

آمریکا ،استرالیا ،ایتالیا و بقیه کشورها و از جمله اینکه

ضد سرطان مورد توجنه بیشنتری قنرار گرفتنه اسنت

از گیاهان بومی و خودروی مزارع و علفزارهای

(خاکی و همکاران.)1121 ،

آفتابگیر استان گلستان است که اغلب بهصورت گونه

افزای

سن و خصوصاً افزای

گیاه دارویی اندارویی بومی بهدلینل اینکنه قادرنند

مهاجم در حاشیه جادهها ،مزارع متروکه و سواحل

تحت استرسهای محیطی مواد موثره دارویی بسازند،

شور پایین دست استان گلستان روی

دارد و

بهعنوان قندرت سننتز منواد منوثره در رویشنگاههنای

مخصوصاً در فرهنگ سنتی مردم ترکمن منطقه از این

طبیعی که عالوه بر سنازگاری اکولنوژیکی قادرنند بنا

گیاه بهعنوان مقوی ،مسکن ،ضدالتهاب و ضدعفونی

سنتز مواد موثره ثنانوی و فعنال تحنت اسنترسهنای

کننده قوی در التیام زخمهای سوختگی و زخم پای

محیطی در بحث پیشگیری و درمان بیمناریهنا منوثر

دیابتی استفاده میشود.
لذا با توجه به اهمیت موضوع ،پراکن

واقع شوند ،در سالهای اخیر جایگاه ویژهای در بحث

فنراوان گیناه

پیشگیری و درمان بیماریهای شایع انسان و دام قنرار

در منطقه وسپس سابقه دیریننه اسنتفاده گیناه شناه افسنر

گرفتنهانند ( )Kaneko et al., 2007و از آنجنایی کنه

بهعنوان مقوی ضدالتهاب و ضندعفونیکنننده در درمنان

سرنخهای کلیدی برای انجام مطالعنات فیتوشنیمیایی،

زخننم پننای بیمنناران دیننابتی ،ایننن تحقیننق بننا هنندف،

آنتیاکسیدانی و بررسی خواص درمانی گیاهان دارویی

فیتوشنننیمیایی ،اتنوفارمننناکولوژی و ارزینننابی فعالینننت

بومی مبتنی بر نحوه استفاده سنتی از آن گیاهان اسنت

آنتننیاکسننیدانی سرشنناخههننای گلنندار گینناه در یکننی از
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رویشننگاههننای طبیعننی آن در شهرسننتان گرگننان انجننام

 2/4میلننی لیتننر متننانول (درصنند 1/2 ،)11میلننیلیتننر

گرفت.

کلرید آلومینیوم  2درصد 1/2 ،میلیلیتر استات پتاسیم

مواد و روشها

و  1/1میلیلیتر آب مقطر افزوده شد .پس از گذشنت

نمونه برداري :سرشاخههای گلدارگیاه شناه افسنر در

نننیم سنناعت جننذب محلننولهننا بننه وسننیله دسننتگاه

اردیبهشتماه  3131از یکی از علفزارهای آفتابگیر و

اسپکتروفوتومتر در طنول منوج  524ننانومتر قرائنت

زمینهای نیمه شور اطراف فرودگاه گرگان (ارتفاع 31

گردید .منحنی استاندارد نینز بنر اسناس غلظنتهنای

متری از سطح دریا) جمنعآوری ،خشنک و بنهمنظنور

مختلف کوئرستین رسم شد و میزان فالونوئید معنادل

آمنناده گردینند.

میلیگرم کوئرسنتین در هنر گنرم پنودر خشنک گیناه

عملیننات عصننارهگیننری در آزمایشننگاه

همزمان باحضوردرروستای محمدآباد و طی مصناحبه

محاسبه و بیان شد.

چهره به چهره با مردم محلی و مخصوصاً درمان گران

ارزيابی عملکرد آنتدیاکسدیدانی بدا روش

محلی تالش شد که اطالعات سنتی در مورد اندامهای

( 0/9 :)Arabshahi-Delouee et al., 2007گننرم از

مصرفی و عملکرد دارویی گیاه اخذ و ثبت گردد.

وزن عصاره خشک را برداشته با  900سیسی متنانول

عصارهگیري (:)Arabshahi-Delouee et al., 2007

به حجم می رسانیم و از روی آن غلظنت هنای ،92/5

برای تهیه عصاره ،مقدار  54گرم از پودر خشک گیاه

 9000 ،150 ،500 ،250 ،900 ،50 ،25را آمنننناده

را در  011میلیلیتر اتانول 11درصد حل کرده و

میکنیم و در داخل لوله آزمای

 3سیسی از عصناره

بهمدت  15ساعت با دور  141تکان داده و بعد

اندامهای مختلف ،500 ،250 ،900 ،50 ،25 ،92/5

محلول را  0بار صاف نموده و سپس با استفاده از

 9000 ،150ریخته به اضافه ینک سنیسنی محلنول

دستگاه روتاری (پمپ در خالء) خشک میکنیم.

 DPPHهم زده دور لولهها را با فویل میبندیم تا ننور

تعیین مقدار فنل کل (:)Purmorad et al., 2006

به آنها نخورد لولهها را  30دقیقه در تاریکی قرار داده

1

DPPH

و جذب را در  591نانومتر میخوانیم.

برای ارزیابی فنل کل از معرف فولین سیکالتو استفاده

R= (AD-As/AD)*100

شد 1/2 .میلیلیتر از عصاره با  1/4میلیلیتر معرف

 :1ADجذب  DPPHرقیق شده با متانول به نسبت:9

فولین سیکالتو و  1میلیلیتر کربتات سدیم (7/4

9

درصد) ترکیب و پس از نیم ساعت جذب هر یک از

 :2ASجذب هر یک از نمونهها در 591نانومتر

محلولها به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتری (مدل

 Rطبق فرمول محاسبه و نمودار مربوط به هر عصاره

;UV; T90 + UV/Vis Sepctrophotometer double
 )beam: pG Instruments Ltdدر طول موج 761

جداگانه براساس غلظت و  Rرسم گردیده و معادله
خط نمودارها بدست آمد و  IC50مربوط به هر نمونه

نانومتر اندازهگیری شد .منحنی استاندارد بر حسب

(غلظتی که در آن  50درصد رادیکالهای آزاد مهار

اسید گالیک با غلظتهای مختلف ترسیم و مقدار فنل

میشوند) با معادله خط مربوط (محاسبه گردید).

کل میلیگرم معادل گالیک اسید در هر گرم پودر

روش :)Reducing power( RP

خشک گیاه محاسبه و بیان شد.

Arabshahi-

 Deloueeو همکاران ( )2001مقدار  0/9گرم از

تعیین مقدار فالونوئیدد کدل (:)Chang et al., 2002
اندازهگیری مقدار فالونوئید کل بر اساس رنگ سنجی

1. Absorbance of DPPH
2. Absorbance of sample
3. 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl

کلرید آلومینیوم انجام شد .به  1/4میلیلیتر از عصناره
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عصاره خشک ماسیراسیون و اولتراسوند برداشته  ،در

ماری و رسیدن دمای آن به محیط جذب نمونهها را

بالن ژوژه  900سیسی با متانول خالص به حجم

در طول موج  654نانو متر قرائت گردید.

غلظتهای

مراحل ساخت معرف  TACبه شرح زیر میباشد:

میرسانیم

و

 ppm 900،250،500،150را تهیه میکنیم9 .

 26سیسی اسیدسولفوریک  1/6موالر را توسط آب

سیسی از عصارهها با غلظتهای متفاوت را برداشته

مقطر به حجم  411سیسی رسانده و توسط مگنت

مجزا ریخته ،به هر کدام 2/5

هم زده ،در مرحله بعد  1/57گرم آمونیوم مولیبدات و

سیسی بافر فسفات با  PH:6.6و  2/5سیسی

 4/1گرم تری فسفات سدیم اضافه کرده ،در این

فروسیانید پتاسیم  0/09موالر اضافه کرده ،هم زده،

مرحله رنگ محلول زرد کم رنگ میباشد هم زدن را

درب لولهها را بسته و بهمدت  30دقیقه در بن ماریبا

تا جایی ادامه میدهیم تا محلول کامالً بیرنگ شود.

و در لولههای آزمای

از

آن

دمای  50درجه سانتیگراد قرار میدهیم سپس به هر
کدام  2/5سیسی تری کلرو استیک اسید  0/9موالر

نتايج

اضافه کرده و پس از بستن مجدد درب لولهها در

نتایج نشان داد که مردم محلی از جوشانده

سانتریفیوژ به مدت  90دقیقه با دور  9100قرار داده

سرشاخههای گلدار گیاه شاه افسر بههمراه گیاهان

پس از آن  2/5سیسی آب مقطر و  0/5سیسی

دارویی دیگر مثل :موره ،درمنه و برازمبل بهعنوان

کلرید آهن  Шاضافه کرده و جذب آن در طول موج

ضدالتهاب قوی و مسکن در تقویت جداره مویرگها،

 100نانو متر قرائت گردید.

درمان واریس ،همورویید ،رفع التهاب و تسکین

بافر فسفات 21:گرم دی سدیم هیدروژن فسفات را

دردهای مفصلی ،ورم مفاصل ،مرهم زخم و تاول

با آب مقطر به حجم  411سیسی رسانده و  21گرم

سوختگی و عفونت زخم پای بیماران دیابتی و اینکه

تری سدیم هیدروژن فسفات به آن اضافه میکنیم.

از جوشانده دانههای این گیاه بهعنوان قابض و ملین

بالنک نیز به همین صورت و بدون عصاره تهیه شد.

قوی در درمان نفخ و نارساییهای روده ،یبوست و در

روش :)Total antioxidant capacity( TAC

تقویت سیستم گردش خون استفاده میشود .نتایج

 Arabshahi-Deloueeو همکاران ( )1117مانند دو

فیتوشیمیایی (جدول  )2نیز نشان داد که عصاره گیاه

روش قبلی مقدار  1.2گرم از عصاره را با متانول

بهدلیل پتانسیل بهینه در سنتز ترکیبات فنلی
)303/8±1/5

خالص به حجم  211رسانده و از آن غلظتهای

(mgQUE/g

 ppm 741 ،411 ،141 ،211را تهیه میکنیم1/0 .

( )11±1/1 mgGAE/gاز بیشترین میزان عملکرد

سیسی از عصارهها با غلظتهای متفاوت را در

آنتیاکسیدانی مخصوصاً در روش  .DPPHبا میزان

لولههای مجزا ریخته و به هر کدام  0سیسی معرف

IC50= 3.17± 1.2 mg/mlدر مهار رادیکالهای آزاد

 TACافزوده ،درب لولهها را با فویل بسته و به مدت

برخوردار بود .این یافتهها در تایید مصارف سنتی گیاه

یک ساعت و نیم در بن ماریبا دمای  54درجه

به عنوان ضد التهاب ،آنتی اکسیدان ،مسکن درد،

سانتیگراد قرار میدهیم ،پس از برداشتن لولهها از بن

مرحم و ضدعفونی زخمها و رفع التهابات مفصلی
قابل
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بحث

و

فالونویید

کل

است.
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جدول  -1ارزيابی میزان ترکیبات فنلی ،فالونويیدي و آنتیاکسیدانی عصاره گیاه شاه افسر در روشهاي مختلف ()RP, TAC, DPPH
)Gorgan region (15m

فالوتویید تام
mgQUE/g

82±0.2

فعالیت

فنل تام

109.8±0.4

آنتیاکسیدانتی

Phytocemical test

IC50 in DPPH
Mg/ml

IC50 in TAC
Mg/ml

IC50 in RP
Mg/ml

3.17±0.2

6.9±0.3

15.17±0.45

بنناطبع از عملکردهنننای متفننناوت بیولنننوژیکی نینننز

بحث
درحال حاضر مصرف آنتیاکسنیدانهنای سننتزی

برخوردارند و عالوه بر پتانسیل سازشپذیری گیاه بنه

علیرغم کارایی و پایداری بناال و نینز ارزاننی نسنبی،

استرسهای اکولنوژیکی (مخصوصناً پتانسنیل دفناعی

بننهدلیننل بننروز عننوارن جننانبی از جملننه امکننان

گیاه علیه علفخوار و پاتوژنها) ،ایجاد رنگ و طعم در

سرطانزایی و همچنین تمایل روز افزون مردم جهنت

مینوه،

گیاهان ،جلنب عوامنل گنردهافشنان و پنراکن

Huda et

دارای اثننرات مختلننف دارویننی بننوده و از دیربنناز در

 )al., 2009و از آنجایی کنه تولیند بناالی گوننههنای

پیشننگیری و درمننان بیمنناریهننا مننوثر بننودهاننند

اکسنیژن واکنن دهنننده ،موجنب بننروز اسنترسهننای

( .)Mazandarani et al., 2010اخیرا گزارش شده کنه

اکسنننیداتیو و وقنننایع پننناتولوژیکی نظینننر سنننرطان،

اسیدهای فنلی موجود در میوهها ،سبزیجات و گیاهنان

بیماریهای قلبی عروقنی و آلزایمنر منیشنوند ،پنس

دارویی ،نق

محافظتی بالقوهای را در مقابل بیمناری-

شناسنائی راههننای منوثر حننذف ROSرادیکننالهننا و

های تحت تاثیر تن

استرسهای بیولوژینک ،از طرینق غنذاها و داروهنای

 .)al., 2011در تایید موارد فوق نیز نتایج بهدست آمده

Kanazawa et al.,

در این تحقیق نشان داد که کثرت میزان ترکیبات فننل

 )2009و شواهد اپیدمی و لوژی حاکی از آن است که

و فالونوییدهای باالی عصناره گیناه نقن

مهمنی در

بین مصرف غذایی حاوی فالونوئیدهای آنتیاکسنیدان

عملکرد آنتیاکسیدانی آن داشته است.

پرهیز از مصرف ،رو بهکاه

گزارده است (

آنتیاکسیدان بسیار ضروری است (

اکسیداتیو دارنند

( Zarghami et

و ریسک ابتال به بیماریهای قلبنی عروقنی ،سنرطان،

همسو با یافتنه هنای اینن تحقینق ،ارزینابی نتنایج

دیابت و ...ارتبناط معکنوس وجنود دارد ،و مشخصنا

دیگنننران نینننز حننناکی از آن اسنننت کنننه پتانسنننیل

اینکه از گذشنتههنای دور ،گیاهنان داروینی بنومی در

آنتیاکسیدانی عصارههای اغلب گیاهان دارویی اساسناً

پیشگیری و درمان بیماریهنای گونناگون بکنار بنرده

به ترکیبهای فنلی و فالونوییدی آن گیاهنان مربنوط

شدهاند و تحقیقات مختلف فعالیت آنتیاکسنیدانی آن

است ( )Zarghami et al., 2011و در گونههای گیاهی

گیاهان را عمدتاً بنهحضنور ترکیبنات ثنانوی داروینی

مختلفننی همبسننتگی بننین مقنندار ترکیننبهننای فنلننی

Cai et al., 2004; Banfi et al.,

(اسننیدهای فنلننی و فالونوئینندها) و میننزان فعالیننت

Nabavi et al.,

آنتیاکسیدانی گزارش شده است .بهعنوان مثال در گیاه

نسنبت داده اسنت (

Ghasemi et al., 2011; 2008
;.)2010

هنوا چوبنه

ترکیبهنای ثنانوی فنلنی و فالونوییندی در اکثنر

Zarghami et ( Onosma dichroanthum

 ،)al., 2011aگیاه موره

اندامهای گیاهنان داروینی ،مخصوصناً گیاهنان بنومی

و گزنه ( Mazandarani et al.,

 ،)2012b; Mehri et al., 2011رزمناری ،منریم گلنی،

وجود دارند ولی ماهیت و غلظت آنها متفاوت بنوده و
33
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آویشنن ( ،)Mahboubi et al., 2012باریجنه و پوننه

ضدعفونیکنننده اسنت کنه توجینه کنننده نتنایج اینن

( ،)Nabavi et al., 2012بهدلیل باال بودن ترکیبهنای

تحقیق بهعنوان اثر ضدالتهابی گیاه در تقوینت جنداره

پلیفنلی ،فعالیت آنتیاکسیدانی باالیی در مهار رادیکال

مویرگها در درمان وارینس ،التهناب و عفوننت پنای

آزاد  DPPHنشان دادند و در آن رابطه نینز تحقیقنات

دیابتی قابنل بحنث اسنت ()Abdollahi et al., 2008.

نشان داده که ترکیبهای فالونوئیدی و ترپنی خواص

ترکیبات فالونوییدی و کومارینهای عصاره گیاه شناه

درمننانی ،ضنندباکتریایی ،ضنند قننارچی ،ضنندالتهابی،

افسننر بننهعنننوان آنتننیاکسننیدان از تولینند و عملکننرد

ضدسرطانی ،ضدآلرژی ،ضداسپاسنم ،آنتنیاکسنیدانی،

اسننترسهننای اکسننیداتیو ( )NOجلننوگیری کننرده و

Zarghami et al.,

عنوارن ناشنی از دیابنت

تنب بنر و نینز آرامبخن

دارنند (

بنابراین میتواند در کاه

پوسنتی ( Larijani et al., 2008; Leidig

 .)2012گزارش شده که منواد منوثره ثنانوی (ترپننی،

مثل التهابات

فنلهننا و فالونویینندها) موجننود در اسننانس و عصنناره

 ،)et al., 2001پنوکی اسنتخوان (

گیاهننان دارویننی بننومی از جملننه گینناه شنناه افسننراز

 ،)al., 2010پیشنگیری و درمنان زخنم پنای دیابتینک

مهننمتننرین فننراوردههننای ضنندمیکروبی ،ضنندقارچی،

(

ضدانگلی ،ضنددردی و آنتنیاکسنیدانی معرفنی شنده

 )Hammada et al., 2008و درمنان نوروپناتی دینابتی

اندکه این موضوع همسو با نتایج این تحقیق در تاییند

( )Unger et al., 2007و تحرینک تولیند سنلولهنای

و مستندسازی علمی مصارف سننتی اینن گیناه بسنیار

استخوانساز و در نهایت درمان پوکی اسنتخوان منوثر

Hemmat abadi et

;ALTINDAG et al., 2009; Banfi et al., 2008

Ebrahimzadeh et al.,

است (الریجانی و همکناران 2008؛

2010; Mazandarani et al., 2011 ; Heshmatabadi
.)et al., 2010; Ebrahimi et al., 2012

al., 2009؛ .)Sheweita et al., 2007

قابل توجنه و بحنث اسنت (

در مدل حیوانی نیز مشخص گردیند کنه فنراورده

همسو با یافتههای اتنوفارماکولوژی این تحقیق ،در

ترکیبی از عصاره گیاه شاه افسر با عصاره گزنه بهدلینل

طب سنتی اغلب کشورها از گیاه شاه افسر بنرای رفنع

کثننرت اسننیدهای فنلننی ،فالونویینندی ،ویتننانین ،K

التهابات پوست و مو ،مسکن (سردرد ،سنگینی سنر و

کومارین ،دی کومنارین ،آنتراکوئیننون ،کومنارینهنای

چشم ،سنردی دسنت و پنا ،خنون دمنار ،افروختگنی

اسننکولین و اسننکولتین بننهعنننوان ضنندالتهاب قننوی و

صورت ،رفع تهوع و میگرنی استفاده میشود و اینکنه

محرک سیسنتم گنردش خنون و ایمننی منیتوانند در

در مدلهای  invitroو  invivoبیشنتر علنت آننرا بنه

فرایند پیشنگیری و درمنان دیابنت ننوع  1و سنرطان

توانایی گیاه در سنتز ترکیبهای پلیفنلنی ،کومنارینی،

کولون در مدل موش موثر

دی کومننارول ،هینندروکوماریک اسننید (،)melilotic

باشد ( ;Mehri et al., 2011

Leilei et al., 2011؛ ;Farzamfar et al., 2008

اورتوکوماریک اسید ،ملیلوتیک انهیدرید و الکتونهای
گیناه نسنبت دادهانند (

Kanazanwa et

Kaneko et al., 2007; Hasani ranjbar et al.,
;.)2012

;Forouzandae et al., 2005

نتایج یافته های دیگران نیز نشان داده که اسنتعمال

.)Farzamfar et al., 2008; Kanazawa et al., 2009
گزارش شنده کنه عصناره گیناه شناه افسنر دارای

خارجی عصاره گیاه بهعنوان مسکن و ضند التهناب و

ترکیبنننات کومنننارینی ،فالونوییننندهای (کنننامفرول،

ضنند تننورم در درمننان التهابننات مفصننلی ،دردهننای

کوئرستین) ،ساپونینهای تری ترپننی و ترپنوییندهای

روماتیسمی ،ورم مفاصنل ،وارینس ،هموروییند ،رفنع

آنتیاکسیدان اسنانس آن نینز دارای اثنر ضندالتهابی و

التهابننات سننرطانی ،زخننم و سننوختگی مننوثر اسننت
31
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(

میکنند .یافته های این تحقیق نشان داد که این گیناه و

Hasani ranjbar et al., 2012; Farzamifar et al.,

فننراوردههننای مسننتخرج دارویننی از آن آن مننیتواننند

.)2008
نوروپاتی دیابتیک یکی از معمولترین نارسایی های

بنه عننوان ینک سنرنخ کلیندی در دسنتور کنار انجنام

دیابتی است که  41–14درصد بیماران دینابتی بنه آن

تحقیقات تکمیلی آزمایشگاهی و مدلهنای حینوانی و

مبتال هستند و گزارشهای علمی حناکی از آن اسنت

بالینی قرار گیرد تا بتوان به داروی منوثر و کنم خطنر

که فالونوییدهای کومنارین و هیدروکسنی کومنارین

در پیشگیری و درمان عوارن ناشی از بیماری دیابت

diabetic

دست یافت  ،و در ضمن استانداردسنازی روشهنای

 peripheral neuropathyمورد استفاده قنرار منیگینرد

استخراج و با فرموالسیون ترکیبات داروینی بتنوان بنه

(Bakhshayeshi et al., Foruzandaeh et al., 2005

داروهننای گینناهی بننا کمتننرین عننوارن جننانبی در

;.)2011

پیشننگیری و درمننان بیمنناریهننای شننایع در منطقننه

بهعنوان آنتیاکسیدانهنای قنوی در درمنان

در تحقیقی که توسط بخشایشی و همکاران

پرداخت ،لذا پیشنهاد میگردد مطالعات تکمیلی بیشنتر

 1122روی  55بیمار دیابتی نوع  1انجام گرفت

بننر روی ترکیبننات پلننی فنلننی ایننن گینناه بننه صننورت

نشان دادند که داروی آنژی پارس مستخرج از گیاه

تجربننی-ب نالینی در حیوانننات آزمایشننگاهی و انسننان

شاه افسر بسیار موثر در درمان زخم و التهابات پوستی

صورت بگیرد تا فرمولی جدید و نوترکیب در درمنان

است (

آسیبهای عروقی ناشی از دیابت ابداع گردد.

Masoompur et al., 2008; Ebrahimi et al.,

 ،)2009یعنی اینکه ترکیبات کومارین و فالونوییدهای

منابع
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