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 Punica granatum var. spinosaدر استانهای گلستان و مازندران
معصومه مازندرانی ،*1عزتاله قائمی ،2هومان بیات
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 1استاديار گروه زيست شناسی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ايران
 2دانشيار گروه ميکروبشناسی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ايران
 3داروساز و مسئول فنی کارخانه داروسازی و شرکت کشت و صنعت گياهان دارويی
نياک ،گرگان ،ايران
تاريخ پذيرش33/4/12 :

تاريخ دريافت33/1/31 :

چکیده
در اين تحقيق بهمنظور مقايسه مهمترين نيازهای اکولوژيکی ،اتنوفارماکولوژی و آنتیاکسيدانی عصاره گياه انار ( Punica

 )granatum var. spinosaدر استانهای گلستان و مازندران ،هر يک از نمونههای برگ ،گل ،ميوه ،دانه و پوست ميوه گياه در
فاصله ارديبهشت تا آبانماه  1392بهترتيب از دو رويشگاه طبيعی واقع در استان گلستان ( 086متری -راميان) و مازندران (جزيره
ساحلی ميانکاله) جمعآوری و همزمان مهمترين اطالعات طب سنتی در مورد اندامهای مورد استفاده و فراوردههای دارويی آن از
مردم محلی بدست آمد .عصاره اتانولی نمونهها به روش پرکوالسيون تهيه و ارزيابی آنتیاکسيدانی عصارهها با استفاده از تست
 DPPHبرحسب ميزان  IC50در مهار راديکالهای آزاد انجام گرفت و نتايج در سطح ( )P<6/60ارزيابی گرديد .نتايج نشان داد
رويشگاه کوهستانی راميان ( 086متر) در استان گلستان با اقليم نيمه مرطوب سرد ،بارش ساالنه  30/828ميلیمتر ،متوسط حرارت
ساالنه  87/12درجه سانتیگراد و درخاکهايی با هوموس فراوان ،در حالی که در رويشگاه ميانکاله مازندران ( 10متر) با اقليم گرم
و مرطوب ،متوسط بارندگی ساالنه  8/002ميلیمتر ،دمای متوسط ساالنه  0/11درجه سانتیگراد دارای بافت خاک ماسه -لومی
میباشد و يک تاخير يک ماهه در زمان گلدهی گياه در رويشگاه مازندران نسبت به گلستان وجود دارد و اينکه در طب سنتی هر
دو استان از فراوردههای انار وحشی بهصورت منفرد يا ترکيبی با ساير گياهان دارويی در درمان اسهال ،دفع کرم و انگل ،کاهش
فشارخون ،تنظيم ضربان قلب ،درمان عفونتهای انگلی ،ديابت ،کم کاری تيروييد و التهاب پروستات استفاده میشود .نتايج
آزمايشگاهی نيز نشان داد که بهترتيب عصارههای پوست ،دانه و برگ گياه از قدرت بيشتری در مهار راديکال آزاد برخوردار بودند
ولی باالترين ميزان عملکرد آنتیاکسيدانی مربوط به عصاره پوست ميوه انار در رويشگاه استان گلستان ()IC50= 2.17±0.1 μg/ml
گزارش گرديد و اينکه عصاره گلها از کمترين ميزان عملکرد آنتی اکسيدانی مخصوصا در استان مازندران برخوردار بودند و اين
يافتهها در تاييد مصارف بيشتر دانههای انار در مناطق کوهستانی قابل بحث است.
واژگان کلیدی :اتنوفارماکولوژی ،آنتیاکسيدان ،انار ،)Punica granatum var. spinosa( ،اوت اکولوژی ،استانهای گلستان و
مازندران

1

*نويسنده مسئولmazandarani.m@gorganiau.ac.ir :

25

فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی ،شماره پیاپی  ،2سال دوم ،شماره  ،1بهار  /1131صفحات 25-23 :

دارويی از جمله انار گزارش شده است (Sies

مقدمه
استان گلستان و مازندران واقع در شمال ايران ،با

وهمکاران2660 ،؛  .)Vita, 2005در تحقيقات مختلف

تنوع اقليمی و جغرافيايی خاص ،بستری مناسب برای

از گاليک اسيد موجود در عصاره انار بهعنوان يک

رشد و نمو انواع گونههای گياهی بومی و خودرو از

آنتیاکسيدان قوی نام برده شده که از سلولها در برابر

جمله درختچه انار وحشی ( Punica granatum

آسيبهای اکسيداتيو

بدون آسيب رساندن به

 )var.spinosaفراهم آورده است که از ديرباز در

سلولهای سالم ،حفاظت میکند ،همچنين برای درمان

فرهنگ و طب سنتی منطقه ،به صورت منفرد يا ترکيبی

عفونتهای ادراری ،کاهش قند خون و ديابت،

با ساير گياهان بومی ،در پيشگيری و در درمان بيماری

پسوريازيس ،بواسير ،فشار خون و تصلب شرايين نيز

های شايع قلبی عروقی ،عفونی و انگلی استفاده شده

گزارش شده است ( Aviramو همکاران2668 ،؛

است ،لذا با توجه به شيوع بيماریهای قلبی عروقی،

 Pathakو همکاران.)2667 ،

فشار خون و ديابت در اين دو استان پيداست که گياهان

در طب سنتی اغلب کشورها از انار در درمان بيماری

زيادی از جمله انار در اين رابطه دارای سابقه ديرينه در

های قلبیعروقی،چربی و فشار خون استفاده میشود .در

پيشگيری و درمان آن بيماریها دارند و مورد توجه

کوبا از ميوههای انار در درمان اسيدوز ،اسهال عفونی،

پژوهشگران قرار میگيرند (مازندرانی و همکاران،

عفونتهای ميکروبی ،کرم روده ،خونريزی و بيماری

2660؛ .)WHO, 2003

های تنفسی استفاده میشود ( Sanchez.Lamarو

انار وحشی با نام علمی Punica L.var. spinosa

همکاران .)2668 ،در يونان از گلهای انار در درمان ديابت

 granatumمتعلق به تيره  Punicaceaeو با نام انگليسی

( Bagriو همکاران )2669 ،و در هند بهعنوان قابض،

 Pomegranateدرختچهای خاردار است که به صورت

توقف خونريزی و داروی ضد ديابت استفاده میشود

خودرو در رويشگاههای ساحلی مازندران تا مناطق

( Wangو همکاران2660 ،؛  Leeو همکاران.)2616 ،

 866متری جنگلهای جنوب شرق استان گلستان رويش

آب و پوست انار شامل پلی فنلهای محلول و تانن

دارند و در طب سنتی از فراوردههای اندامهای آن در

های :االژيتانن ،پونيکاالژين ،االژيک اسيد ،گاليک اسيد

پيشگيری و درمان بيماریهای قلبی عروقی،فشار خون

و همچنين کاتچين ،آنتوسييييانينها اسيييت که به گياه

و ديابت استفاده میشود.

خاصيت آنتیاکسيدانی ،ضدسرطانی ،ضد باکتريال ،ضد

پلیفنلها از فراوان ترين ترکيبات آنتیاکسيدانی

ديابت ضد ويروسی قوی در برابر ويروسهای تبخال و

اندامهای مختلف انار هستند که باعث شده توجه

همچنين بيه عنوان ضيييدعفونیکننيده قوی در درميان

متخصصان تغذيه و بهداشت  WHOرا طی سالهای

عفونت رحمی ،ورم پسيييتان ،آکنه ،اسيييهال خونی و

اخير به خود جلب نمايند .پلیفنلهای آنتیاکسيدان از

التهابات دهانی گزارش شده است ( Singو همکاران،

 DNAسلولی در برابر استرسهای اکسيداتيو و فعاليت

2662؛  Aviramو همکاران.)2668 ،

راديکالهای آزاد محافظت میکنند ( Scalbertو

 Verottaو  Sohنشان دادند که پلیفنلهای انار

همکاران2660 ،؛  Manachو همکاران .)2668 ،شواهد

( punicalagin ،gallagic acidو ،)ellagic acidبهعنوان

فراوانی نيز در کاهش خطر ابتال به بيماریهای قلبی

آنتیاکسيدان ،ضدالتهاب ،ضدباکتری و ضدپاتوژن

عروقی و سرطان توسط مصرف مواد فالونوئيدی در

تحت شرايط  in vitroاز رشد باکتریها و مخصوصاً

مدلهای حيوانی و  in vitroتوسط فراوردههای گياهان

انگلپالسموديوم در خون جلوگيری میکند و باعث
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درمان ماالريا و بيماریهای عفونی مثل اسهال خونی

عصاره اتانولی :بهمنظور تهيه عصاره اتانولی ،از اتانول

میشود ( Verottaو همکاران2661 ،؛  Sohو همکاران،

 86درجه و روش پرکوالسيون 06 ،گرم از پودر هر يک

 .)2669لذا با توجه به اهميت اين موضوع و سابقه

از اندامهای گياه را در داخل دکانتور ريخته ،سپس

ديرينه فراوردههای انار در درمان بيماریهای شايع اين

مرحله به مرحله به آن اتانول  86درجه میافزاييم .برای

تحقيق با هدف ات اکولوژی ،اتنوفارماکولوژی و آنتی

افزودن اتانول ابتدا آن را گرم کرده و سپس به داخل

اکسيدانی عصاره اندامهای مختلف انار در دو رويشگاه

دکانتور انتقال میدهيم .افزودن اتانول را تا جايی ادامه

طبيعی از استانهای گلستان و مازندران انجام گرفت.

میدهيم که حالل تمامی حجم نمونهها را پوشش دهد
و عالوه بر آن مقداری از اتانول نيز روی سطح نمونه

مواد و روشها

داخل دکانتور را کامال بپوشاند و جداسازی عصارهها

معرفی مناطق مورد مطالعه :با استفاده از منابع موجود

از حالل توسط دستگاه روتاری با کمک پمپ خالء

و نيز بررسی گزارشهای طرحهای شناخت مناطق

انجام می گيرد ( Kordali et al., 2005; Mazandarani

اکولوژيکی ،رويشگاههای طبيعی انار تعيين ،با انجام

.)et al., 2007

عمليات صحرايی و تطبيق آن رويشگاهها با نقشههای

بررسی و مقايسه عملکرد آنتی اکسیدانی اندامهای

مقدماتی ،رويشگاهها شناسايی و طی سال  1391مطالعه

مختلف گیاه انار با استفاده از تست DPPH

آغاز گرديد .در اين تحقيق عمليات صحرايی در دو

سنجش فعاليت آنتی اکسيدانی 6/1 :ميلیليتر عصاره

رويشگاه طبيعی گياه انار ( -1منطقه سيد کالته با ارتفاع

اتانولی را با  6.9ميلیليتر بافر  166Tris-HClميلیموالر

 886متر واقع در کوههای شهرستان راميان در استان

( )pH=8/7که با يک ميلیليتر6.066( DPPH ،

گلستان و شبه جزيره ميانکاله با ارتفاع  10متری از

ميکروموالر در اتانول) مخلوط و اضافه میکنيم .نمونه

سطح دريا در استان مازندران) انجام گرفت.

کنترل با روشی مشابه با اضافه کردن  6.1 mlآب مقطر

فنولوژی و اتنوفارماکولوژی :بررسی بهمنظور

بجای عصاره آماده میشود .محلول را خوب تکان داده،

شناسايی و ثبت سيکل زندگی گياه Punica granatum

 36دقيقه میگذاريم بماند .جذب محلول بدست آمده

 L.در دو رويشگاه مورد مطالعه ،در طول عمليات

را در طول موج  018نانومتر با دستگاه اسپکتروفوتومتر

صحرايی از ارديبهشت تا مهرماه  1392هر ماه مورد

خوانده میشود (.) Aradhya & Kulkarni, 2005

بازديد قرار گرفتند و در هر رويشگاه تعداد  0تا  16پايه

بالنک ،محلول فوق بدون  DPPHاستفاده میشود و

گياه ،بهطور تصادفی انتخاب و مطالعات فنولوژی بر

فعاليت آنتیاکسيدانی با استفاده از فرمول زير بدست

روی آنها صورت گرفت .همزمان مهمترين اطالعات

میآيد:

اتنوفارماکولوژيکی در مورد اندامهای مصرفی ،نحوه

517nm 
)100 =AA(%
517nm

مصرف و عملکرد دارويی آن اندامها از مردم محلی
کسب گرديد.
نمونه برداری :ضمن بررسی فنولوژيکی هر يک از

نمونه A
1 
کنترل A

نتايج

اندامهای برگ ،گل ،ميوه در فاصله ماههای ارديبهشت

نتايج عمليات صحرايی به منظور بررسی مهمترين

تا مهرماه  1392از دو رويشگاه جمعآوری ،خشک و به

نيازهای اکولوژيکی گياه در استان گلستان نشان داد که

منظور عمليات عصاره گيری در آزمايشگاه آماده گرديد.

اين منطقه در فاصله  8کيلومتری شهر راميان و 88
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کيلومتری شهرستان گرگان با طول جغرافيايی ً00َ0َ83

( )Mespilus germanica L.استفاده می کنند .از پودر

و عرض جغرافيايی ً 30َ00َ20قرار دارد .اين منطقه

گلهای انار در درمان ديابت ،عفونت واژينال و

دارای اقليم نيمه مرطوب سرد با بارندگی ساالنه

همچنين از گلهای انار به همراه کنگر سفيد ( Sylibum

 30/828ميلیمتر ،متوسط حرارت ساالنه  87/12درجه

 )marianum L.در حفاظت از کبد و درمان کبد چرب،

سانتیگراد با ارتفاع  086متر از سطح دريا و خاک آن

از پودر برگ انار در رفع التهابات گوارشی و کم خونی،

دارای هوموس فراوان است.

از غرغره گلهای انار در رفع عفونت و ورم لوزه ،از

حال آنکه رويشگاه شبه جزيره ميانکاله واقع در

پوست ريشه و ساقه آن به همراه پودر ريشه زرشک

جنوب شرق دريای خزر در استان مازندران با مساحت

بهعنوان دفع کرم انگل در دام و انسان ،رفع عفونت

کل  08866هکتار قرار دارد .ارتفاع  10-20متر از سطح

رودهای ،اسهال دام ،ضد نفخ ،ديسمنوره و اسهال مزمن

دريا با اقليم گرم و مرطوب ميزان متوسط بارندگی

و از پخته ناردان (دانههای خشک شده انار) به گياه

ساالنه  8/002ميلیمتر ،دمای متوسط ساالنه 0/11

بوالغ اوتی ( )Nasturtium officinalisدر در مان

درجه سانتیگراد و بافت خاک سندی-لوم میباشد و

تيروييد کم کار و مهمتر اينکه از روغن گياه گزنه

بررسیهای فنولوژيکی گياه نشان داد که عمالً در

( )Urtica dioicaو دانههای انار در رفع التهابات

رويشگاه ميانکاله نسبت به رويشگاه راميان حدود يک

پروستات استفاده میکنند.
نتايج دادههای تست آنتیاکسيدانی عصارهها نشان

ماه تأخيردر زمان گلدهی و رسيدن ميوه در گياه مشاهده

داد که بهترتيب عصارههای پوست ،دانه و برگها

گرديد.
نتايج بررسیهای اتنوفارماکولوژيکی نشان داد که

مخصوصاً در استان گلستان از باالترين پتانسيل در مهار

مردم محلی هر دو استان ،از فراوردههای مختلف انار

راديکالهای آزاد  DPPHبرخوردار بوده و به همين

(پوست ،آّب ميوه ،دانه ،رب يا ترشی انار) بهصورت

دليل ميزان  IC50بهترتيب عصاره پوست (μg/ml

مختلف در درمان اسهال ،دفع کرم و انگل ،کاهش

 )6/1±2/8و دانه ( )1/8±0/27μg/mlاز بهترين عملکرد

فشارخون ،تنظيم ضربان قلب ،درمان عفونت انگلی،

آنتی اکسيدانی برخوردار بودند (جدول و نمودار .)1

تقويت ماهيچههای قلبی و درمان ديابت استفاده می

يعنی با افزايش ميزان ارتفاع و احتماال شدت يافتن تنوع

کنند .همچنين از آب انار و زرشک بهعنوان يک مقوی

تنشهای اکولو.ژيکی و توليد متابوليتهای ثانوی

قلبی در تنظيم ضربان قلب ،تپش قلب و فشار خون

دارويی بر ميزان عملکرد آنتی اکسيدانی عصارهها

مخصوصا به همراه ترشی زرشک ( Berberis vulgaris

افزوده شده است (.)P<6/60

 ،)L.وليک ( ،)Crataegus microphylla L.کندس
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شکل  :1مقايسه عملکرد آنتیاکسيدانی عصاره اندامهای مختلف انار در دو رويشگاه گلستان و مازندران

برابر استرسهای اکسيداتيو محافطت و راديکالهای

بحث
نتايج بدست آمده از جدول و شکل  1نشان

آزاد را در بدن مهار کنند ( Scalbertو همکاران.)2660 ،

میدهد ،ميزان عملکرد آنتی اکسيدانی عصارهها بسيار

نتيجه اين تحقيق نيز همسو با نتايج ديگران نشان

قابل توجه بوده و اينکه اثرات فوق در رويشگاه گلستان

داد که در رويشگاه کوهستانی گلستان عملکرد

به مقدار قابل توجهی نسبت به مازندران بيشتر بود و

آنتیاکسيدانی عصارهها در مهار راديکالهای آزاد بيشتر

اين اختالف کامالً معنیدار بود ،يعنی بهترتيب

است که اين موضوع در تاييد مصارف سنتی اين گياه

عصارههای پوست ،دانه و برگهای گياه مخصوصا در

بهعنوان ضد التهاب ،مقوی و ضدعفونیکننده قوی نزد

استان گلستان از باالترين پتانسيل در مهار راديکالهای

مردم محلی در پيشگيری و درمان بيماریهای التهابی،

آزاد  DPPHبرخوردار بوده و به همين دليل ميزان IC50

ميکروبی ،فشار خون و قلبی عروقی و ميل بيشتر آنها

بهترتيب برای عصاره پوست ميوه (  )6/1±2/8μg/mlو

به جمعآوری انار از رويشگاههای کوهستانی قابل بحث

دانه ( )1/8±0/27 μg/mlکه از بهترين عملکرد

و تعمق میباشد و اينکه بهترتيب پوست ميوه و دانههای

آنتیاکسيدانی نسبت به ساير اندامهای برخوردار بودند،

گياه انار يکی از بهترين کانديداها در مطالعات بعدی

يعنی در استان گلستان با افزايش ارتفاع و احتماالً شدت

آزمايشگاهی در مدلهای حيوانی و بالينی خواهد بود

يافتن تنشهای اکولوژيکی و احتمال توليد بيشتر

با هدف دست يابی به فراوردههای دارويی و طبيعی

متابوليتهای ثانوی دارويی بر ميزان عملکرد

آنتی اکسيدان در مهار التهابات ،عفونتهای گوارشی،

آنتیاکسيدانی عصارهها نيز افزوده شده است

بيماریهای قلبی عروقی ،فشار خون ،ديابت و ....

( ،)P<6/60لذا از آنجايی که پلیفنلها از مهمترين

مقاومت آنتی بيوتيکی و از همه مهمتر سرطان دارد.

ترکيبات ثانوی دارويی و آنتیاکسيدان در گياهان از

نتايج بررسیهای  in vitroدر بررسیهای مشابه نيز

جمله انار محسوب میشوند و اينکه بيشتر تحت

در تاييد يافتههای اين تحقيق ،از عصاره دانههای انار

تنشهای اکولوژيکی و با هدف ايجاد سازش بيشتر

بهعنوان بهترين عصاره با عملکرد آنتیاکسيدانی و

نسبت به شرايط محيطی و حفظ بقای گياهان سنتز

ضدباکتريال نام برده شده ( )Shahverdi et al., 2008و

میشوند ( )WHO, 2008و قادرند از  DNAسلولی در

اينکه اثر بخشی ضدباکتريال بيشترعصارههای اتانولی
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نسبت به ساير عصارهها میباشد .احتماالً اتانول ،نقش

داخلی) با دوز مصرفی  06 mg/kgبهدليل مقادير باالی

مهمی را در جداسازی ترکيبات فعال ثانوی و دارويی

فالونوييدهای کوئرستين و کاتچين نقش مهمی را در

گياه ايفا نموده و کثرت آن مواد در عصاره اتانولی بر

مهار راديکالهای آزاد در سطح آنزيمهای catalase,

ميزان اثربخشی ضد باکتريال آن موثر است

 peroxidase, superoxide dismutase (SOD),ايفا

( .)Derakhshanfar et al., 2009يعنی اينکه که عصاره

نموده و با جلوگيری از سميت  CCL4در سلولهای

اتانولی دانههای ،گياه قدرت کشندگی باکتریها و

کبدی ،نقش مهمی را در حفاظت سلولهای کبدی و

قارچها را دارد که علت آن را به ترکيبات پلیفنلی گياه

پيشگيری و درمان هپاتيت در مدل حيوانی دارد

نسبت دادند ( )Shahverdi et al., 2008در اين رابطه

( Kotamballi et al., 2005؛ .)Celik et al., 2009

تحقيق  Negiو همکاران نيز نشان دادند که بهترتيب

توضيح بيشتر اينکه در طب سنتی اروپا ،هند ،چين،

عصارههای اتانولی و متانولی گياه انار نسبت به ساير

مجمع الجزاير فيليپين وجنوب آفريقا نيز از انار در

عصارهها از بيشترين عملکرد آنتی اکسيدانی در مهار

درمان بيماریهای مختلف زخم معده ،آسيبهای

راديکالهای آزاد و جلوگيری از رشد باکتریهای گرم

کبدی ،مارگزيدگی ،از ميوه نارس آن بهعنوان مکملی

مثبت و منفی نشان دادند (.)Negi et al., 2003

مفيد درجلوگيری از استفراغ و از ميوه رسيده آن به

در تحقيقی ديگر از پلیفنلهای ( urolithin A,

عنوان مقوی ،قابض روده در درمان اسهال ،تب ،بيماری

urolithin B, hydroxyl-urolithin A, urolithin Aglucuronide, and dimethyl ellagic acid glucuronideو  )ellagitanninانار به عنوان مهمترين

های قلبی عروقی ،تصلب شرايين ،فشار خون ،گلودرد،
التهاب دهان ،عفونت رحم و کم کاری تيروييد (Bagri

ترکيبات آنتیاکسيدان ،ضدالتهاب و استروژنيک در مهار

و همکاران2669 ،؛  Ajuikumarو همکاران.)2660 ،

راديکالهای آزاد ( )ROSو درمان نارسايیهای يائسگی

 Leeو همکاران ( )2616در تحقيقات مختلف علت

در مدلهای  in vitro , in vivoنام برده شد ( Perticon

اثرات فوق را به کثرت فالونوئيدهای آنتیاکسيدان

.)et al., 2008

کاتچين و کوئرستين ،ويتامينهای  Eو  ،Cآنتوسيانين

حيدری و همکاران ( )2669در مدل ،PCR

های pelargonidin, delphinidin, cyanicalin :و

پلیفنلهای موجود در عصاره دانه ،پالپ و پوست ميوه

ترکيبات فنلی)ellagic acid punicalagin, punicalin:

ellagic acid, caffeic acid, luteolin,

و تاننهای آن نسبت دادند و اعالم کردند که که مصرف

 punicalaginو از مهمترين ترکيبات ضدالتهابی و

 16mg/Kgدر هر روز از فالونوئيدهای موجود در

آنتیاکسيدانی در پيشگيری و درمان بيماری ويروسی

عصاره ميوه انار بهترين خاصيت آنتیاکسيدانی را در

بنام آنفوالنزای مرغی نام بردند بهطوریکه اين ترکيبات

درمان التهابات ،کاهش  LDLو درمان نارسايیهای

دارای اثر ضدويروسی قوی عليه ويروسها از جمله

قلبی عروقی ،کاهش چربی سرم خون در مدل in vivo

ويروس آنفوالنزای  chicken RBC'sو چرخه زيستی

و همچنين بهعنوان يک آنتیپرواکسيداتيو قوی از

ويروس را در بدن انسان نيز مختل مینمايد ( Heidari

تحريک استرسهای اکسيداتيو در بدن جلوگيری می

.)et al., 2009

کند (Spencer, 2008؛ Parmar et al., 2007؛ Aviram

انار را شامل:

و همکاران2666 ،؛  Seeramو همکاران.)2668 ،

در تاييد يافتههای اتنوفارماکولوژی اين تحقيق
 Kotamballiو  Celikدر مدل  in vivoنشان دادند که

 Lanskyو همکاران نيز نشان دادند که مصرف

عصاره اتانولی پالپ ميوه انار (پوست و پردههای

مقادير متناسب آب انار،پوست و روغن دانه انار تا 99
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in vivo in atherosclerotic Apo lipoprotein Edeficient (E°) mice and in vitro cultured
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Chem., 56:1148-1157.
3.Bagri, P., Ali, M., Aeri, V., Bhowmik, M., and
Sultana, S. 2009. Anti diabetic effect of
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peroxidation and antioxidant enzymes in
experimental diabetes. Food and Chemical
Toxicology 47: 50–54.
4.Berrougui, H., Martín-Cordero, C., Khalil, A.,
Hmamouchi, M., Ettaib, A., Marhuenda, E.,
and Herrera, M.D. 2006. Vaso relaxant
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rat aorta. pharmacological Research Journal.
54: 150-157.
5.Celik, I., Temur, A., and Isik, I. 2009.
Hepatoprotective role and antioxidant
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acid-exposed in rats. Food and Chemical
Toxicology, 47:145-149.
6.Celik, I., Temur, A., and Isik, I. 2009.
Hepatoprotective role and antioxidant
capacity of pomegranate (Punica granatum)
flowers infusion against trichloroacetic acidexposed in rats. Food and Chemical
Toxicology. 47(1): 145–149.
7.Derakhshanfar, A., Oloumi, M.M., and
Mirzaie, M. 2009. Study on the effect of
Peganum harmala extract on experimental
skin wound healing in rat: pathological and
biomechanical findings. Clinical Pathology
Journal. 580-589.
8.Haidaria, M.B. 2009. Muzammil Alia, Samuel
Ward Casscells IIIa, b, Mohammad
Madjida, b. Pomegranate (Punica granatum)
purified polyphenol extract inhibits influenza
virus and has a ynergistic effect with
oseltamivir. Phytomedicine. 16 (12): 1127–
1136.
9.Kordali, S., Kotan, R., and Mavi, A. 2005.
Determination of the chemical composition
and anti-oxidant activity of the essential oil of
Artemisia dracunculus and A. annuae J. Agri.
Food Chemistry. 53(24): 9452-8.
10.Kotamballi
N.
Chidambara
Murthy,
Guddadarangavvahally K.J., and Ravendra,
P.S. 2005. Studies on antioxidant activity of
pomegranate (Punica granatum) peel extract
using in vivo models. J. Agric. Food
Chem., 50(17): 4791–4795.
11.Lanskya, E.P., and Newmana, R. 2005.
Punica granatum (pomegranate) and its
potential for prevention and treatment of

Du-( درصد باعث مرگ سلولهای سرطانی پروستات

) شده و اين در حالی است که مصرف عصاره145
روغن دانه انار يا عصاره آب ميوه انار به تنهايی فقط تا
 وLansky(  درصد سلولها را نابود میکند06
 اين موضوع در تأييد مصرف عصاره،)2660 ،همکاران
ميوه انار و ريشه گزنه در جلوگيری از التهاب و سرطان
.پروستات در استان گلستان است
نتیجهگیری نهايی
نتايج ما نشان داد که عملکرد آنتیاکسيدانی گياه انار
بسته به نوع اندام و رويشگاهی که گياه در آن تحت
 متغير است و اين،تاثير شرايط محيطی واقع میشود
موضوع در اهميت نقش تنشهای محيطی در سنتز
ترکيبات ثانوی و عملکرد دارويی آنها بسيار حائز
اهميت است يعنی اينکه عصارههای پوست ميوه و
دانههای انار در رويشگاه کوهستانی گلستان به دليل
اثر تنشهای محيطی و احتماالً پتانسيل سنتز مواد
 از بيشترين اثر آنتیاکسيدانی در مهار،موثره بيشتر
راديکالهای آزاد در دو استان دارد لذا اين نتيجه
میتواند در مستند سازی و تاييد منطقی رغبت ديرينه
کاربرد سنتی و جمعآوری دانهها از مناطق کوهستانی
 شناسايی، لذا در طرحهای آتی استخراج.استان میباشد
و مقايسه کيفيت مهمترين مواد موثره ثانوی اندامها و
همچنين مقايسه عملکرد آن مواد در رويشگاههای
مختلف به روشهای مختلف عصاره گيری و با استفاده
 در مدلهای حيوانی و بالينی،از حاللهای مختلف
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