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بررسی محتوای فنولی اسانس و فالونوئیدی عصارۀ شش گونه از جنس Artemisia
در استانهای خراسان ،سمنان و آذربایجان غربی
محبوبه

طاهرخانی

استادیار گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،واحد تاکستان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تاکستان ،ایران
تاریخ پذیرش39/3/2 :

تاریخ دریافت39/6/52 :

چکیده
در این تحقیق ،محتوای فنولی اسانس و فالونوئید عصارۀ شش گونه از جنس  Artemisiaبه نامهای
 A. absinthium, A. oliveriana, A.turanica, A. ciniformis, A.diffusa, A. aucheriدر ایران ،مقایسه و بررسی گردید.
استخراج اسانس گیاهان به روش تقطیر با آب ،میزان محتوای فنولی بر اساس معادل گالیک اسید و همچنین عصارۀ متانولی
گیاهان مذکور نیز بر اساس تعیین محتوای فالونوئیدی معادل با میلیگرم بر گرم کاتچین مورد سنجش قرار گرفت .اسانس گیاه
 A. oliverianaبا محتوای فنولی  847/78±6/11میکروگرم بر میلیگرم گالیک اسید و اسانس  A. aucheriبا محتوای
فنولی 188/78±6/05میکروگرم بر میلیگرم گالیک اسید ،بهترتیب دارای بیشترین و کمترین محتوای فنولی بودند .از سوی دیگر
عصارۀ  A. diffusaدارای بیشترین میزان ترکیبات فالونوئیدی معادل با  883/84±9/64میلیگرم بر گرم کاتچین و عصارۀ
 A. absinthiumدارای کمترین محتوای فالونوئیدی ( 151/88±3/37میلیگرم بر گرم کاتچین) بدست آمد .از آنجایی که فنلها
و فالونوئیدهای گیاهی نقش مهمی در فعالیت آنتیاکسیدانی دارند ،میتوان نتیجه گرفت که روغن اسانسی گیاه A. oliveriana

و عصارۀ  A. diffusaبهترتیب دارای بیشترین محتوای فنولی و فالونوئیدی بوده و در نتیجه میتوانند بهعنوان آنتی اکسیدانهای
بهتری عمل کنند.
واژگان کلیدی :درمنه ( ،)Artemisiaروغن اسانسی ،عصاره متانولی ،محتوای فنولی ،فالونوئید

*نویسنده مسئولmahtaherkhani@yahoo.com :
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هستند ( .)Choi et al., 2002خاصیت آنتی اکسایدانی

مقدمه
جنس آرتمیزیاا در رده مانگونولیسسایدا1؛ زیار رده

فنلها بیشتر بهدلیل خواو اکسیداسیون و احیاء آنهاا

آستریدا ،3راسته آسترالس ،8خاانواده آستراساا 4و تیاره

است که به آنها امکان عملکرد باهعناوان ماواد احیااء

آنتمیدیا 0قرار دارد .این جنس از خاانوادۀ کمسوزیتاه و

کننده و اهدا کننده هیدرو ن را داده اسات .از آنجاایی

درمنهها6

که فنلهاا و فالونوئیادهاای گیااهی نقاش مهمای در

از دوران گذشته در طب سانتی دارای اهمیات بسایار

فعالیت آنتیاکسایدانی دارناد (.)Baratta et al., 1998

زیاد و متعددی بوده ،کاه از آنهاا باا ناامهاای درمناه،

لذا در این تحقیق ابتدا محتوای کال فنلای اسانسای و

افسنطین ،یوشان ،برنجاسف ،قیصوم ،ترخون و و تِرخ

سسس محتوای کال فالونوئیادی عصاارۀ شاش گوناۀ

نام برده شده است .این جنس در ایران  84گوناه گیااه

آرتمیزیای رویشی در ایران با نامهای

علفی یکساله و چند سااله دارد کاه در سراسار ایاران

A. oliveriana, A. turanica, A. ciniformis, A.
 diffusa, A. aucheriبا روش اسسکتروفتومتری تعیاین

قبیلۀ آنتمیدا میباشد (.)Mozaffarian, 1996

پراکنده هستند .این قبیله دارای  151جانس و حادود

شد.

 1455گونه میباشد .گونههای انحصاری آن در ایاران
عبارتناااد از A. melanolepis :و

A. absinthium,

A. Kermaneisis

مواد و روشها

( .)Rustaiyan and Masoudi, 2011دیگر گوناههاای

تهیه نمونههاای گیااهی :گیااه  Artemisia diffusaاز

آن عالوه بر ایران در قفقااز باه سایبری ،ترکمنساتان،

منطقه اسفراین در استان خراسان ،بین روستای احماد

افغانستان ،پاکستان ،آسیای مرکزی ،ارمنستان ،آنااتولی،
عراق ،هیمالیا ،تبت و اروپا نیز میرویند (

آبااد و زماان آبااد؛ گیااه ( Artemisia aucheriدرمناه

Rechinger,

کوهی) از بعد از شاهرود تا آزاد شهر ،خراساان؛ گیااه

 .)1986گیاهان تیرۀ کمسوزیته یکسااله ،دوسااله ،چناد

( Artemisia turanicaدرمنه قرمز) و گیاه

ساله یا گاهی اوقات بهصاورت درختچاه نیاز رویاش

Artemisia

( ciniformisدرمنه طالیی یا صخره روی) از روساتای

دارد .برگها متناوب یا متقابل بدون گوشوارک ،ساده،

بام ،بعاد از قهرماانآبااد در اسافراین ،خراساان؛ گیااه

دندانه دار ،لابدار یاا دارای بریادگیهاای گونااگون

 Artemisia oliverianaاز مقابل پادگان چهال دختار،

میباشاند ( .)Rechinger, 1986تااکنون بررسایهاای

بعااد از شاااهرود تااا آزادشااهر ،خراسااان و گیاااه

بسیار زیادی بر روی ترکیبات متشکلۀ روغن اسانسای

 A. absinthiumاز نمین بعد از گردنه حیران ،اردبیال؛

و عصااارۀجنس آرتمیزیااا صااورت گرفتااه و ترکیبااات

همگاای در اردیبهشااتماااه سااال  1895و در مرحلااۀ

طبیعی متناوعی نظیار ترکیباات موناوترپنی ،سازکوئی

رویشی جمعآوری شدند.

ترپناای ،فالونوئیاادی و ....بااا خااواو بیولااو یکی و

تهیه روغن اسانسی و عصاره :برای تهیاۀ اساانس از

دارویی از این جنس استخراج و شناسایی شده اسات.

گیاهان تازه از روش تقطیر با آب استفاده شد .از ایان

ترکیبات فنولی موجود در گیاهان نظیر فالونوئیادها و

رو ،از هر گیاه به مادت ساه سااعت توسات دساتگاه

پروآنتوساایانیدینهااا مساائول توانااایی آنتاایاکساایدانی

کلونجر اسانسگیری صورت گرفت .برای تهیۀ عصاره
نیاااز از روش خیسااااندن در حاااالل اساااتفاده شاااد.

1. Mangnolipsida
2. Asteridae
3. Asterales
4. Asteraceae
5. Anthemideae
6. Artemisia

بدینصورت که هر گیاه پس از جماعآوری ،در ساایه
خشک و سسس خرد گردید .سسس 155گرم از هر گیاه
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به طور جداگانه بهمدت  83ساعت در  355میلایلیتار

اندازهگیری میزان فالونوییاد کال (

حالل متانول خیسانده و سسس توست دستگاه روتاری

Zhishen et al.,

 :)1999در ایاان تحقیااق  5/30میلاایلیتاار از نمونااه

تغلیظ گردید .عصارۀ حاصل بهمنظور حذف چربیهاا

رقیقشده به یک لوله حاوی یک میلایلیتار آب دوباار

و سایر ترکیبات هیدروکربنیِ غیر قطبی ،توست حاالل

تقطیرشدهاضافه میگاردد .ساسس  5/80میلایلیتار از

هگزان و دکانتور چربیگیری و سسس خشک شد.

محلول  5% NaNO2و  5/580میلیلیتر از

اندازهگیری مقدار فنول کل :برای اندازهگیری مقادار

10%AlCl3

و  5/0میلیلیتر از  1M NaOHدر زمان صفر و پانج و

کاال ترکیااب فنااولی از روش  Kahkonenو همکاااران

شش دقیقه پشت سره اضاافه مایشاوند .در نهایات

( )Kahkonen et al., 1999استفاده شد .در ایان روش

حج محلول واکنش بههمراه آب دوبار تقطیرشده باه

از گالیک اسید به عنوان استاندارد اساتفاده شاد .بارای

میزان  3/0میلیلیتر تنظای مایگاردد .جاذب محلاول

انجام این تسات در ابتادا 855میکرولیتار از نموناههاا

بااهوساایله اسااسکتروفوتومتر در طااول مااوج 015 nm

(رقیق شده توست  )DMSOدر داخال لولاه آزماایش

اندازهگیری میشود .محتوای فالونوئیادی موجاود در

ریخته شد در مرحلۀ بعد 1/0 ،میلیلیتر معارف فاولین

هر عصاره گیاه بر اساس میلایگارم  catechinها ارز

( )Folin-Ciocalteuو  1/3میلاایلیتاار کربنااات ساادی

( )CEبر گرم عصاره گیاه بیاان

8/0درصد به محلول باال اضافه و خوب شایک شاد و

مایشاود (y=2.857x-

.)0.0213, R2=0.9922

سسس به مدت  85دقیقه در دمای آزمایشگاه قارار داده
شد و سسس جذب آنها در  865نانومتر توسات طیاف

نتایج

سنج ماوراء بنفش خوانده شاد .روش مشاابهی بارای

محتوای کال فناولی روغانهاای اسانسای معاادل

تمامی محلولهای گالیک اسید استاندارد انجام گردیاد

گالیک اسید ،بر اساس میکروگرم معادل گالیاک اساید

و منحنی استاندارد گالیک اسید رس شد .با استفاده از

(جدول  .)1در این آزمون اسانس گونه

منحنی استاندارد گالیک اسید رس شده ،میتوان مقدار

با بیشترین محتوای فنولی ( 847/78±6/11میکروگارم

کل ترکیبهای فنلیاساانسهاا را توسات فرماول زیار

بر میلیگرم گالیک اسید) از بیشترین میزان اسانس نیز

بدست

آورد (.)y=0.001x+0.0708, R2=0.996

A. oliveriana

برخوردار بود.

( - 0.033( / 0.001میزان جذب نوری اسانس) =
مقدار کل ترکیبهای فنلی اسانس
جدول  .1مقایسه میزان محتوای فنول کل و بازده اسانس گونههای مختلف درمنه
بازده اسانس (درصد وزنی -وزنی)

محتوای فنلی معادل گالیک اسید

)(µg/mg GAE

نام گونه

5/33

167/76 ± 9/05

A. absinthium

1/50

356/35 ± 4/07

A. ciniformis

5/90

194/78 ± 8/64

A. diffusa

5/7

388/78 ± 6/66

A. turanica

1/10

188/78 ± 6/05

A. aucheri

1/07

847/78 ± 6/11

A. oliveriana
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348.87

400.00
350.00

133.87

168.87

194.87

250.00
200.00
150.00

ميلي گرم گاليک اسيد

206.20

237.87

300.00

100.00
50.00
0.00

A. ciniformis

A. turanica

A. absinthium

A. aucheri

A. diffusa

A. olivereana

محتوای فنولي اسانسها

شکل  .1مقایسه میزان فنول کل در گونههای مختلف جنس

Artemisia

در ایاان میااان عصااارۀ گیاااه  A. diffusaدارای

 A. absinthiumدارای کمتااارین میااازان ترکیباااات

بیشااترین میاازان ترکیبااات فالونوئیاادی معااادل بااا

فالونوئیدی معادل با  151/88±3/37mg/g CEبدسات

 883/84±9/64میلاایگاارم باار گاارم کاااتچین و گیاااه

آمد (شکل .)6

جدول  .5مقایسه میزان فالونوئید کل در عصارههای مختلف درمنه.
میزان ترکیبات فالونوئیدی معادل ( Catechin )mg/g CEدر هر گرم عصاره
330/37 ± 9/14

A. turanica

151/88 ± 3/37

A. absinthium

186/97 ± 6/08

A. aucheri

181/78 ± 6/78

A. ciniformis

819/68 ± 6/33

A. oliveriana

883/84 ± 9/64

A. diffusa

300.00

101.73

131.83

176.98

225.28

ميلي گرم بر گرم Catechin

332.74

319.67

350.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00

A. absinthium

A. aucheri

A. turanica

A. diffusa

A. ciniformis A. olivereana

تعيين كل فالونوئيد عصارهها

شکل  .5مقایسه محتوای فالونوئید کل درعصاره گونههای مختلف جنس Artemisia
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عصاره گیاه  A. diffusaو کمترین میازان آن در گوناه

بحث

 A. absinthiumگزارش شد.

بررسیهای مشابه حاکی از آن اسات کاه خاواو
آنتیاکسیدانی گیاهاان دارویای باا ترکیباات فناولی و

در تحقیقاای مشااابه در مااورد اسااانس باارگ گیاااه

فالونوئیادی آنهاا رابطااۀ مسااتقی دارد ضاامن اینکااه

 A. absinthiumکه از منطقه نمین گردنههاای حیاران

محتوای فنولی و سایر ترکیبات آن نیز باه فاکتورهاای

اردبیل جمعآوری شده بود 19 ،ترکیب شناساایی شاد

نتیکاای و محیطاای وابسااته ماایباشااند .خاصاایت

که  99/01درصد این ترکیبات از نو موناوترپنهاای

آنتیاکسیدانی فنلها بیشتر بهدلیل خواو اکسیداسیون

اکسی،ندار و  5/49درصد غیرترپنی بودند .از این میان

و احیاء آنها است که به آنها امکان عملکرد باهعناوان

بیشترین مقدار را بهترتیب مونوترپنهای او-7سینئول،

مواد احیاء کننده و اهدا کننده هیادرو ن را داده اسات

برنئااول و کااامفور بااه خااود اختصاااو داده بودنااد

(.)Rice-Evans et al., 1995

( .)Taherkhani et al., 2013در مطالعاهای باار روی

ترکیبات فنولی (فالونوئیدها و پروآنتوسیانیدینها)

عصارۀ اتانولی عصارۀ  A. absinthiumجمعآوری شده

مسئول تواناایی آنتایاکسایدانی هساتند باهطاوریکاه

از بخارست ،میزان محتوای فنولیِ این عصاره برابر باا

بسیاری از فالونوئیادها باهعناوان مهاار کننادۀ باالقوه

 187/86±1/07میلیگرم کافئیک اسید بر گرم عصاارۀ

بساایاری از آناازی هااای متابولیااک شااناخته شاادهانااد

خشااک و میاازان محتااوای فالونوئیاادی آن براباار بااا

( .)Choi et al., 2002; Luthria et al., 2006فنلهاا و

 03/48±3/33میلایگارم کوئرساتین بار گارم عصااارۀ

فالونوئیدها به خاطر داشتن ظرفیت تداخل با عملکرد

خشاک بدسات آماد ( .)Moldovan et al., 2011در

میتوکندری و دفع رادیکالهای پروکسی و کااهش یاا

مطالعۀ مشابه در مورد گیااه  A. absinthiumاز کشاور

کالته کاردن آهان در آنازی لیسواکسای،ناز ،از شارو

هند ،مشخص گردیاد کاه میازان محتاوای فناولی در

فعالیت پراکسیداسیون لیسیادی و تولیاد رادیکاالهاای

عصاارۀ اتاانولی بیشاتر ( )48/54±5/08mg GAE/gاز

آسیب رسااننده باه مااده نتیکای جلاوگیری کارده و

عصارۀ آبی ( )45/55±3/11و آن ه بیشتر از عصاارۀ

بهعنوان عوامل اصلی ضد جهشزایی بهکار مایروناد

کلروفرماای ( )37/84±3/89بااوده اساات .ولاای میاازان

Harman, 1992; Kumaran and Karunakaran,

محتااااوای فالونوئیاااادی در عصااااارۀ اتااااانولی

 .)2007گزارشهای متعددی همبستگی بین خاصایت

( )1157/10±47/87mg QuE/gبیشاااتر از عصاااارۀ

آنتیاکسیدانی و محتوای فنلی گیاهان را نشان میدهد،

کلروفرمی ( )668/45±01/36و آن ها بیشاتر از آبای

با این وجود قدرت آنتایاکسایدانی آنهاا وابساته باه

( )005/08±40/98باوده اسات (.)Singh et al., 2012

برخی ساختارهای ،بهوی،ه تعداد و آرایش گاروههاای

در مطالعۀ دیگری که بار روی عصاارۀ متاانولی گیااه

هیدروکساایل ،حرااور واحاادهای دهنااده و گیرنااده

 A. absinthiumجمااعآوری شااده از ترکیااه ،میاازان

Miliauskas et

محتااوای فنااولیِ ایاان عصاااره براباار بااا 161/7±1/41

(

الکترون در سااختار حلقاه میباشاد (

میلاایگاارم باار لیتاار گالی اک اسااید و میاازان محتااوای

.)al., 2005

فالونوئیدی آن برابر باا  08/89±1/41میکاروگارم بار

در این تحقیق مشخص شاد کاه بیشاترین میازان
محتااوای فنااولی در اسااانس گونااه  A. oliverianaو

میلیلیتر کوئرستین بدست آماد (

کمترین میزان در گونه  A. aucheriگزارش شد و این

 .)2012پیش از این ،تحقیقای بار روی محتاوای کال

در حالی است که بیشاترین محتاوای فالونوئیادی در

فناااولی و فالونوئیااادی اساااانس و عصاااارۀ گیااااه
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 A. oliverianaصورت نگرفته است .از آناالیز روغان

مونوترپنهای کامفور1 ،و-7سینئول ،پینوکاروئول را به

اسانسی حاصل از برگ گیاه  ،A. oliverianaتعداد 83

خااود اختصاااو داده بودنااد (

ترکیب با غلظات  155درصاد شناساایی شاد .از ایان

 .)2012در بررساایهااای دیگاار ،مهمتاارین ترکیبااات

میان 03/35 ،درصد از این ترکیبات را موناوترپنهاای

متشااکله اسااانس ساااقه ،باارگ و اناادام هااوایی گونااه

اکسااای،ندار 31/01 ،درصاااد از ایااان ترکیباااات را

 A. ciniformisشامل داوانون با مقادیر متفاوت (،45/1

سزکوئیترپنهاای اکسای،ندار 8/17 ،درصاد از ایان

 83/8و  13/6درصد) و سسس میرسن ( 19/8درصاد)،

ترکیبااات را ساازکوئیتاارپنهااای هیاادروکربنی و

لینااالول (18/0درصااد) ،کااامفور (18/1-80درصااد) و

19/11درصد را ترکیبات غیرترپنی بهخاود اختصااو

او-7سااینئول (30/8درصااد) گاازارش شااده اساات

داده بودند .الزم به ذکر است که هیچکدام از ترکیباات

( Rustaiyan et al., 2007; Khazraei-Alizadeh and

موجود در اسانس از نو مونوترپنهاای هیادروکربنی

 .)Rustaiyan, 2001در ماورد ارزیاابی اساانس گوناه

نبودند (.)Taherkhani et al., 2012

 A. diffusaجمعآوری شده از اسافراین خراساان نیاز

Taherkhani et al.,

در حالی که طبق تحقیقات پیشین بر اسانس گوناۀ

باااهترتیاااب کاااامفور (30درصاااد)1 ،و-7ساااینئول

 ،A. oliverianaترکیبات 1و -7سینئول ( 9/3درصاد)،

(3050درصد) ،بتا -توجن (33درصد) و آلفاا -تاوجن

پینوکارون ( 7/7درصد) ،کامفر ( 11/0درصد) ،تاوجن

(6/9درصد) گازارش شاد (Khayyat Hassanzadeh

( 64/0درصد) بیشترین غلظت را به خاود اختصااو

 .)Rustaiyan et al., 1989( .)and Karimi, 2004در

داده بودند ( .)Rustaiyan et al., 2000در ساال 1995

تایید یافتههای این تحقیق خرسند و محمادپور نشاان

تعدادی سزکوئرترپن الکتون از گروه مالمسولید از گیاه

دادند که اسانس گیاه  A. aucheriجماعآوری شاده از

 ،A. oliverianaجداساازی و سااختار مولکاولی ایان

منطقۀ شاهرود دارای مهمترین ترکیبات 1و-7ساینئول

1

( 14/8درصااد) و کااامفور (40/0درصااد) از مهمتاارین

ترکیبااات بااا اسااتفاده از

تکنیکهااای H- ،13C-NMR

ترکیباااات شااایمیایی اساااانس بودناااد (

 NMRو  NOEتعیین گردید (.)Juan et al., 1990

Khorsand

دکتاار روسااتائیان و همکااارانش در سااال  1991از

 )Mohammadpoor et al., 2002و در تحقیقی دیگار

عصاااره  A. oliverianaدو فالونوئیااد فالونوئیاادهای

محتوای فنولی عصارۀ متاانولی گیااه 6/9 ،A. aucheri

 apigeninو  luteolinرا شناسایی نمودند .ساختار این

میکروگرم بر میلیگرم معادل گالیک اسید بدست آماد

( Wollenweber and

( .)Dehghani Bidgoli et al., 2013در صاورتی کاه

فالونوئیدها به صورت زیر است

تاااکنون تحقیقاای باار روی محتااوای کاال فنااولی و

.)Rustaiyan, 1991

فالونوئیاادی اسااانس و عصااارۀ گیاااه

از آنالیز روغن اسانسی گیاه ( A. ciniformisدرمنه

A. turanica

طالیی یا صخره روی) جماعآوری شاده از روساتای

صاورت نگرفتاه اسات (.)Taherkhani et al., 2012

بااام ،بعااد از قهرمااان آباااد در اساافراین ،خراسااان18 ،

ولاای در بررساای روغاان اسانساای اناادام هااوایی

ترکیب شناسایی شد که 94/91درصد این ترکیباات از

 ،A. turanicaماااواد ماااو ره1 :و -7ساااینئول (19/8

نااو مونااوترپنهااای اکساای،ندار و 3/73درصااد ایاان

درصد) ،داوانون ( 19/8درصد) ،کریزانتماوم ()%31/8

ترکیبات از ناو سازکوئیتارپنهاای هیادروکربنی و

غالب بوده است (.)Firouznia et al., 2007

3/38درصد را ترکیبات غیرترپنی باه خاود اختصااو
داده بودند .از این میاان بیشاترین مقادار را باهترتیاب
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