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آنغوزه ( )Ferula assa-foetida L.در خراسان جنوبی
لیال وهابی* ،1کهین شاهانیپور ،2رامش منجمی

3

 1كارشناس ارشد ،گروه بیوشیمی ،دانشگاه آزاداسالمی ،واحد فالورجان ،اصفهان ،ایران
 2استادیار ،گروه بیوشیمی ،دانشگاه آزاداسالمی ،واحد فالورجان ،اصفهان ،ایران
 3استادیار ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد فالورجان ،اصفهان ،ایران
تاريخ دريافت 22/5/11 :؛ تاريخ پذيرش22/2/22 :

چکیده
در این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد آنتیاكسیدانی و تركیبات فنلی عصارههای آبی و هیدروالکلی گیاه آنغوزه
( ،)Ferula assa-foetida L.صمغ گیاه از رویشگاه طبیعی آن واقع در شهرستان بیرجند ( 1741متر) جمعآوری شد.
عصارهها با روش خیساندن ،اندازهگیری میزان فنل كل با استفاده از معرف فولین سیکالتو برحسب میلیگرم بر گرم
اسیدگالیک و فعالیت آنتیاكسیدانی نیز به روش اسپکتوفوتومتری براساس میزان مهار رادیکالهای آزاد  DPPHسنجیده
شد .نتایج نشان داد عصاره هیدروالکلی گیاه بهدلیل كثرت مواد موثره فنلی ( )228 mgEGAو میزان  IC50عصاره با
مقدار  1/714میلیگرم بر میلیلیتر از خاصیت آنتیاكسیدانی بیشتری نسبت به عصاره آبی در مهار رادیکالهای آزاد
برخوردار است.
واژگان کلیدی :آنتیاكسیدانی ،آنغوزه ( ،)Ferula assa-foetida L.خراسان جنوبی ،فنل كل.

*نویسنده مسئولleilastudent1404@yahoo.com :
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بوشهر رویشگاه اصلی این گیاه هستند( khosravi and

مقدمه
فعالیت آنتیاكسیدانی بهطور معمول به سینیتیک مهار و

 .)Mehrabi, 2006اوایل بهار تا اواسط تیرماه رشد این

یا كاهش فعالیت رادیکالهای آزاد میپردازد ( Pandey et

گیاه ادامه دارد ( .)Rajabian et al., 2007متاسفانه طی

 .)al., 2010آنتیاكسیدانها نه تنها باعث مبارزه با گونههای

سالهای اخیر به دلیل برداشت بیرویه ،غیرعلمی و

فعال اكسیژن میشوند بلکه باعث به حداقل رساندن ترش

سنتی این گیاه باعث كاهش مقدار رویش این گونه

شدن ،كاهش تشکیل مواد سمی حاصل از محصوالت

گیاهی شده است و به همین دلیل تراكم بوتههای آنغوزه

اكسیداسیون ،حفظ كیفیت مواد غذایی و گسترش عمر مفید

در مراتع به شدت پایین آمده و نسل این گیاه مفید در

آنها میگردند (.)Li and et al., 2012; Naz et al., 2008

معرض خطر انقراض است (.)Zarekarizi et al., 2011

همچنین آنتیاكسیدانها در جلوگیری از بسیاری از

بررسی میزان تركیبات و عناصر شیمیایی موجود در این

بیماریها مانند سرطان و بیماریهای قلبی عروقی نقش

گیاه می تواند در اثبات ارزش و لزوم حفظ این گیاه

دارند ( .)Noguchi et al., 2000گونههای فعال اكسیژن

بسیار موثر باشد.

به صورت كامالً مشخصی خواص فیزیکی ،شیمیایی و
ایمنولوژیک آنزیم سوپر اكسیددیسموتاز را تحت تاثیر

مواد و روشها

قرار داده و باعث افزایش صدمات اكسیداتیو در

به منظور بررسی عملکرد آنتی اكسیدانی و مقدار

سلولهای زنده میشوند (.)Bektas et al., 2005

فنل كل صمغ گیاه آنغوزه ،نمونههای صمغ از شهرستان

رادیکالهای آزاد مهمترین عوامل اكسید كننده مواد

بیرجند با ارتفاع  1741متر از سطح دریا واقع در استان

غذایی هستند كه با یک روند تخریبی باعث از بین رفتن

خراسان جنوبی جمعآوری شد .برای تهیه عصاره آبی

ارزش غذایی و تغییر در تركیبات شیمیایی آنها

ابتدا  4گرم از پودر صمغ را در  41میلیلیتر آب دیونیزه

میگردد و عالوه بر اثرات نامطلوب در محصوالت

حل كرده و بهمدت  27ساعت در تاریکی و تحت

غذایی باعث از بین بردن ویتامینها و اسیدهای چرب

شرایط تکان مداوم قرار دادیم .پس از آن محلول صاف

ضروری بدن و ایجاد تركیبات سمی میشود ( Estevez

شده ،تحت شرایط دمایی مطلوب خشک گردید

.)and Cava, 2006

( .)Akhlaghi et al., 2012برای تهیه عصاره

گیاه دارویی آنغوزه ()Ferula assa-foetida L.

هیدروالکلی  4گرم از پودر صمغ تهیه شده را در 111

متعلق به تیره چتریان بیشتر در نواحی بایر ،زمینهای

میلیلیتر اتانول  01درصد حل كرده و بهمدت 27

ماسه ای خشک و آهکی مناطق گرم در ارتفاع -2711

ساعت در تاریکی و در شرایط حركت مداوم قرار داده

 191متر و اغلب در مناطقی با پستی و بلندی زیاد در

و پس از آن محلول حاصله را صاف كرده ،در پلیت

زمینهای شور با شیب زیاد و فرسایش یافته  ،بارندگی

ریخته تا در شرایط دمایی مطلوب خشک شود.

 241-341میلیمتر میروید ( Zarekarizi et al.,

میزان مهار رادیکالهای آزاد عصاره هیدروالکلی و

.)2011استپهای ایران اغلب رویشگاه اصلی آنغوزه

آبی به روش  DPPHمورد ارزیابی قرار گرفت .در این

می باشند ( .)Ross, 2007در ایران فالت مركزی و

تحقیق  BHTبههعنوان اسهههتهانهدارد و درصهههد مهار

مناطق كویری تا سلسله جبال زاگرس در استانهای

رادیکالهای آزاد را به ازای هر غلظت بهصههورت سههه

فارس ،كرمان ،خراسان ،یزد ،سمنان ،هرمزگان ،سیستان

بار تکرار انجام میدهیم .سههپس لولهها را بهمدت یک

و بلوچستان ،اصفهان ،لرستان ،كهکیلویه و بویراحمد و

سهاعت در تاریکی در شرایط تکان مداوم قرار داده و
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بعد از این مدت میزان جذب نوری محلولها در طول

پس از توزین توسط آب مقطر به حجم  1میلیلیتر

موج  414نانومتر با اسهتفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

رساندیم.

قرائت میگردد.

از عصاره هیدروالکلی و آبی صمغ 1/114گرم وزن

 DPPHتركیبی است بنفش رنگ كه به دلیل حضور

كرده و توسط محلول متانول -آب ( )1:1به حجم 1

گروههای فنیل در ساختارش به راحتی به رادیکال آزاد

میلی لیتر می رسانیم .از محلول رقیق شده اسید گالیک

تبدیل شده و یکی از شایعترین روشهای سنجش

بهترتیب  41 ،71 ،31 ،21 ،11میکرولیتر به  4لوله

ظرفیت آنتی اكسیدانی میباشد .این تركیب با گرفتن

آزمایش اضافه كردیم و حجم آنها را با آب مقطر به

یک الکترون از تركیب آنتیاكسیدان ،از رنگ بنفش به

 411میکرولیتر رساندیم .سپس  411میکرولیتر از

زرد تغییر رنگ میدهد .رادیکالهای آزاد موجود در

كربنات سدیم  4درصد و  411میکرولیتر از معرف

 ،DPPHدر طول موج  414نانومتر حداكثر جذب نوری

فولین رقیق شده به هر لوله آزمایش افزودیم .برای هر

را دارند (Cheng and et al., 2006؛ Victor and et al.,

رقت سه لوله آزمایش در نظر گرفته شد .جذب نوری

.)2012

محلولها پس از یک ساعت انکوباسیون در تاریکی در

با توجه به جذب محلولهای بهدست آمده ،درصد

مقایسه با بالنکی كه حاوی نسبت مساوی از كربنات

مهار رادیکالهای آزاد  DPPHتوسط آنتی اكسیدانها با

سدیم  4درصد و معرف فولین رقیق شده بود ،در طول

استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید:

موج  404نانومتر قرائت گردید .مقدار كل تركیبات فنلی

) RSC(%)  100  ( ASampleblank  Asample / ASampleblank

موجود در عصارهها با توجه به منحنی استاندارد اسید

كه در فرمول فوق  ASampleblankو  ، Asampleبهترتیب میزان

گالیک محاسبه گردید(.)Arabshahi and Urooj, 2007

جذب نوری كنترل منفی و نمونهها میباشند (Mirzaei

نتايج

).et al., 1390
فعالیت آنتیاكسیدانی و مهار رادیکالهای آزاد

در این تحقیق میزان مهار رادیکالهای آزاد DPPH

عصاره و استاندارد  BHTبه صورت مقدار  IC50بیان

توسط عصارههای آبی و هیدروالکلی صمغ گیاه آنغوزه

میگردد كه نشاندهنده غلظتی از تركیب است كه باعث

با میزان مهار رادیکالهای آزاد توسط  BHTبهعنوان

 41درصد بازدارندگی در ظرفیت رادیکال آزاد میگردد.

استاندارد بر حسب میلیگرم بر میلیلیتر مقایسه گردید

این مقدار ،به وسیله آنالیز همبستگی خطی حاصل از

(جدول  .)1غلظتی از  BHTكه باعث مهار  41درصد

مقادیر  RSCبرای غلظتهای مختلف نمونه ،تعیین شد.

از رادیکالهای  DPPHشده ،معادل  1/710میلیگرم

در پایان مقدار  IC50آنتیاكسیدان  BHTبهعنوان كنترل

برمیلی لیتر محاسبه شد .همچنین  IC50و توان مهار

مثبت با میزان  IC50بهدست آمده از عصارهها مقایسه

رادیکالهای  DPPHتوسط عصارههای هیدروالکلی و

گردید(.)Arabshahi and Urooj, 2007

آبی بهترتیب  1/714و  1/774میلیگرم بر میلیلیتر

برای تعیین میزان فنل كل عصاره از منحنی

محاسبه شد .بر اساس نتایج بهدست آمده میزان مهار

استاندارد اسیدگالیک و روش فولین سیکالتو استفاده

رادیکالهای آزاد  DPPHتوسط عصاره هیدروالکلی

گردید .در ابتدا محلول كربنات سدیم  4درصد ساخته

نسبت به عصاره آبی بیشتر و در نتیجه مقدارIC50

شد .سپس معرف فولین را با آب دیونیزه به نسبت  1به

محاسبه شده برای این عصاره كم تر میباشد.

 11رقیق نمودیم .مقدار  1/111گرم از اسیدگالیک را
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جدول  :1میزان  IC50استاندارد ( ،)BHTعصارههای هیدروالکلی و آبی صمغ گیاه آنغوزه بر حسب میلیگرم بر میلیلیتر.
(میلیگرم بر

میلیلیتر)IC50

استاندارد )(BHT

1/710

عصاره هیدرو الکلی

1/714

عصاره آبی

1/774

همچنین میزان فنل كل با استفاده از معرف فولین-

نسبت به عصاره آبی میباشد (جدول  .)1از آن جایی

سیوكالتئو و اسیدگالیک بهعنوان تركیب استاندارد تعیین

كه اتانول نسهههبت به آب از قطبیت كمتری برخوردار

گردید .شکل  1نشاندهنده نمودار استاندارد اسید

اسههت ،حالل  01درصههد اتانول باعث ایجاد تركیبی با

گالیک میباشد .در این مطالعه و در راستای اندازهگیری

درجه قطبیت مناسههبتری شههده و سههبب میشههود تا

میزان فنل تام صمغ گیاه آنغوزه وجود مقادیر بسیار

میزان بیشتری آنتیاكسیدانها را كه از قطبیت كم ت ری

باالی فنل عصارههای هیدروالکلی و آبی صمغ این گیاه

برخوردار هستند در خود حل كرده و در نهایت عصاره

تایید شد ،بهطوریكه میزان فنل این عصارهها بهترتیب

هیههدروالکلی صهههمغ گیههاه آنغوزه از میزان تركیبههات

 222و  104/33میلیگرم عصاره خشک بر گرم

آنتیاكسیدان بیشتری برخوردار باشد .همچنین در این

اسیدگالیک به دست آمد.

مطالعه و در راسهتای اندازهگیری میزان فنل كل صهمغ
گیهاه آنغوزه ،مشهههخ

بحث

شهههد عصهههارههههای آبی و

هیدروالکلی گیاه حاوی مقادیر بسههیار فنل میباشههند؛

گیاهان دارویی بومی در رویشگاههای طبیعی با

بهطوریكه عصههاره هیدروالکلی گیاه از میزان فنل كل

سنتز مواد موثره ثانوی تحت استرسهای محیطی در

بیشههتری نسههبت به عصههاره آبی برخوردار بود و این

سالهای اخیر جایگاه ویژهای در علم پزشکی یافته

موضوع در تایید عملکرد بیشتر آنتی اكسیدانی عصاره

است (صفایی خرم و همکاران .)1329 ،از آن جمله

هیدروالکلی به نسبت عصاره آبی بود (شکل .)2

گیاه دارویی آنغوزه ( )Ferula assa-foetida L.كه با

در تحقیقات مختلف اثر آنتیاكسههیدانی مواد موثره

برنامهریزی صحیح در جهت برداشت و شناخت

گیاهان را به حضور تركیبات فنلی و فالونوئیدی آنها

تركیبات و مواد موثره با تبدیل مواد به تركیبات با ارزش

نسههبت داده میشههود (متویو و آبراهام2110 ،؛ گیل و

دارویی ،صنعتی و ..با تغییر مواد خام به مواد قابل

همکاران .)2111 ،گزارش بعضی از محققان بیانگر این

مصرف به ارزش افزوده آنها كه حداقل آن حفظ آب

اسههت كه ارتباط بسههیار باالئی بین آزمایش فنل كل به

و خاک میباشد (مظفریان.)1391 ،

روش معرف فولین سههیوكالتو با آزمایشههات فعالیت

نتههایج این تحقیق در مقههایسههههه مقههادیر IC50

آنتیاكسههیدان دی فنیل پیکریل هیدرازیل وجود دارد

عصهارههای هیدروالکلی و آبی نشهاندهنده آزاد شدن

(مادهوجیس وهمکاران2110 ،؛ اسههتراتیل و همکاران،

بیشههتر تركیبات آنتیاكسههیدانی در عصههاره الکلی گیاه

.)2110
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شکل  :1نموداراستاندارد اسید گالیک
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شکل  :2مقایسه میزان فنل كل عصارههای آبی و هیدروالکلی صمغ گیاه آنغوزه.

ابراهیمزاده و همکاران نیز ( )2111در بررسی

گونههای دارویی انجام شده و گزارش شده كه

فعالیت آنتیاكسیدانی ریشه باریجه به این نتیجه رسیدند

حاللهای آلی از عملکرد بهتری در خروج تركیبات

كه بیشترین فعالیت آنتیاكسیدانی ریشه متعلق به عصاره

ثانوی گیاهان داشته و با افزایش میزان تركیبات فنلی و

هیدروالکلی و در روش  DPPHبا 449/0±19/7 IC50

فالونوییدی بر میزان اثر آنتی اكسیدانی آنها نیز افزوده

گزارش كردند مقدار فنل و فالونوئید كل به نظر

شده است ( .)Mazandarani et al., 2011آب به عنوان

میرسد رابطه مستقیمی با فعالیت آنتیاكسیدانی به

یک حالل قطبی حاوی میتواند سبب حل كردن

روش  DPPHدارد (ابراهیمزاده و همکاران .)2111 ،این

مقادیری از ناخالصیها نظیر اسیدهای آلی ،پروتئینها

نتایج سازگار با یافتههای بسیاری از گروههای پژوهشی

و قندهای محلول میباشد ،كه در مقایسه با حالل قطبی

كه چنین همبستگی مثبت بین محتوای فنلی و فعالیت

اتانول میتواند در تشخی

و تعیین مقدار تركیبات

آنتیاكسیدانی را گزارش كردهاند (كائی و همکاران،

فنلی تداخل ایجاد نماید و شاید به همین علت است

2117؛ پورمراد وهمکاران2110 ،؛ كركا و ارسالن،

كه میزان خاصیت آنتیاكسیدانی و میزان فنل تام

2112؛ توانا و همکاران.)2114 ،

اندازه گیری شده در عصاره آبی میزان كم تری را به
خود اختصاص داده است (.)Chirinos et al., 2007

در ایهن رابطه تحقیقهات فهراوان در مهورد سهایهر
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Anti oxidant evaluation and phenolic contents in different
extracts of Ferula assa-foetida resin in South Khorasan province
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Abstract
The present study conducted to evaluation of anti oxidant and phenolic content of aqueous and
hydro alcoholic extracts of Ferula assa –foetida L. Plant was collected from Birjand located in
south Khorasan province (1470m). Aqueous and hydro alcoholic extracts of plant were obtained
by maceration method, total phenolic content was measured by folin sicalto in
spectrophotometery and anti oxidant activity by scavenging free radicals of DPPH in
spectrophotometry. Results showed that the hydro alcoholic extract with high phenolic content
(228 mg GAE/g) and with IC50=0.415mg/ml have more anti oxidant activity than aqueous extract
to free radical scavenging.
Keywords: Anti-oxidant Activity, Extract, Ferula assa-foetida, Resin, Total phenolic. 2
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