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عصارههای مختلف چهار گونه از جنس  Marrubiumدر رویشگاههای
آذربایجان شرقی
نگار ناصری ،1فاطمه فتحی آزاد ،2ساناز حامدیزدان

*3

1دانشجوی دکتری ،گروه داروسازی ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
2استاد ،گروه فارماکوگنوزی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
3دانشیار ،گروه فارماکوگنوزی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
تاریخ دریافت 97/5/16 :؛ تاریخ پذیرش97/07/10 :

چکیده
گیاه دارویی فراسیون (  ) Marrubiumیکی از مهمترین جنن هنای گیناهی تینره نعننا بنه شنمار منی رود کنه مااععنات
فیتوشیمیایی اندکی روی گونه های بومی ایران وجود دارد .با توجه به کاربردهای داروینی متننو جنن

 Marrubiumدر طن

سنتی ،بررسیهای گستردهای در زمینه مااععات فارماکوعوژیکی انجام شده است که در این راستا اثرات متنوعی از قبیل خنوا
ضد میکروب ،ضداعتهاب ،ضداسپاسم ،کاهندگی قندخون و چربی خون و ...از گیاهان این جن
انننندام هنننوایی چهنننار گوننننه از اینننن جنننن

به اثبات رسیده است .از این رو

( M. crassidens Marrubiumو  M. propinquum ،M. persicumو

 )M. parviflorumاواخر خرداد ماه سال  1395در فصل گلدهی از استان آذربایجان شنرقی مناقنه ورزقنان و مرنند برداشنت
گردید .گیاهان جمع آوری شده پ

از خشک شدن به روش خیساندن هر نمونه گیاهی بهطور مجزا بهترتی

توسط حنللهنای

اترنفت ،کلروفرم و متانول عصارهگیری شدند .سنجش محتوای تام ترکیبات فنوعی و فلونوئیندی بنه روش اسپکتروفوتومتننری
انجام گرفت و فعاعیت آنتیاکسیدانی عصارهها و فراکسیونهای حاصل با استفاده از درصد مهار رادیکنال آزاد دی فنینل پیکرینل
هیدرازیل اندازهگیری شدند .طبق نتایج حاصل از آزمون فعاعیت آنتی اکسیدانی ،کمتنرین مینزان  RC50در فراکسنیون  40درصند
عصاره متانوعی  M. crassidensبا مقدار  11/1 µg/mمشاهده شد .بیشترین محتوای تام ترکیبات فنوعیک و فلونوییندی بنرای
عصاره متانوعی گونه  512/6 ،M. crassidensمیلیگرم معادل ترکی

استاندارد اسید گاعیک و  212/7میلنیگنرم معنادل ترکین

استاندارد کوئرستین حاصل شد .این مااععه حضور ترکیبات فنوعی و فلونوئیدی بنا خنوا

آنتنی اکسنیدانی چشنمگیری را در

چهار گونه  Marrubiumبومی استان آذربایجان شرقی مشخص نمود کنه از بنین نموننههنا ،گوننه  M. crassidensبنه عحنا
محتوای تام ترکیبات فنوعیک ،فلونوییدی و در نتیجه خوا

آنتیاکسیدانی از سایر گونهها مقدم تر بود.

واژههای كلیدی :آذربایجان شرقی ،آنتیاکسیدان ،تنو گونهای ،حلل ،فراسیون ،فنل و فلونویید

*نویسنده مسئولyazdans@tbzmed.ac.ir :
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 .)1996در پژوهشی کنه روی عصناره متنانوعی انندام

مقدمه
کاربرد گیاهان دارویی از دیرباز در بین مردم ایران

هننوایی M. thessalum Boiss. & Heldr.صننورت

و سایر کشورهای جهان امری رایج و اجتنناب ناپنریر

مختلف از دسته ی فلونوئیدها از

پریرفت  12ترکی

گیناهی  Marrubiumاز تینره نعننا،

قبیل :آپنی ژننین ،کنامفرول ،اینزورامنتین و مشنتقات

 ،Lamiaceaeبا داشتن  40گونه در سراسر جهان و 10

گلیکوزیله مختلف آنها از گیناه اسنتخراو و شناسنایی

گونه در ایران یکنی از مهمتنرین جنن هنای گیناهی

شد .علوه بر این ،فلونوئیدهای استخراو شده از این

بوده است .جنن

کشننورمان بننه شننمار مننی رود (

گینناه اثننرات بننارزی از سننمیت سننلوعی و خننوا

Meyre-Silva and

 1 Marrubium .)Cechinel-Filho, 2010در اینران بنا

ضدسرطانی بر روی سلولهای سرطانی  HeLaانسنان

نامهای رایج فراسیون و گندنا در مناطق مختلف اینران

داشتند (.)Argyropoulou et al., 2012

از جمله مازندران ،آذربایجان و ...انتشنار دارد .عنلوه

بهطورکلی ،پیچیندگی و تننو شنیمیایی ترکیبنات

بننر ایننن بننهطننور پراکنننده در ترکمنسننتان ،افنانسننتان،

طبیعی موجنود در گیاهنان نقنش مهمنی در کشنف و

پاکستان ،عراق ،فلسناین ،آنناتوعی ،قفقناز ،کشنمیر و

توسعه ی ترکیبات شیمیایی جدید دارنند .بنا در ن نر

جنوب شرق اروپا منی رویند (.)Mozaffarian, 2013

گرفتن نتایج ارزشمند حاصنل از مااععنات پیشنین در

فراسنیون

فراسیون ،به ن ر میرسد که بررسنی و مقایسنه

گزارشات متعددی از مصارف سننتی جنن

جن

سنتی در دسترس می باشد .در ایران بنه

اثرات آنتیاکسیدانی ،محتنوای تنام ترکیبنات فننوعی و

طنور وسنیعی از گوننه  M. vulgareبنهعننوان داروی

فلونوئیدی عصاره متانوعی چهار گونه

،M.

سنتی رایج در درمان سرفه ،زکام ،آسم ،نناراحتیهنای

 M. parviflorum ،M. crassidensوM. propinquum

مجاری تنفسی فوقانی و بی اشتهایی استفاده می شنود

بومی آذربایجان حایز اهمیت باشد.

در منابع ط

persicum

( .)Naghibi et al., 2010تاکنون مااععات گسنتردهای
در زمینه ترکیبات شیمیایی گونههنای مختلنف جنن

مواد و روشها

 Marrubiumبه عمل آمده است که منجر به شناسنایی

تهیه نمونه گیااهی و عصااره گیاری :انندام هنوایی

پاره ای از ترکیبات شیمیایی با اثنرات فارماکوعوژینک

M. propinquum ، M. persicum

مختلفننی از ایننن جننن

 M. crassidensو

شننده اسننت .بننهطننورکلی از

و  M. parviflorumدر اواخنر خردادمناه سنال ،1395

Marrubium

اواسط فصل گلدهی ،از اطراف شهرستانهای ورزقنان

میتوان به فلوونوئیدها ،فنینل اتانوئیندها ،تنانن هنا و

و مرند واقع در اسنتان آذربایجنان شنرقی جمنعآوری

ترکیبات ترپنوئیدی از قبیل دی ترپنها ،تری ترپنهنا،

شدند .مقدار  100گرم از پودر خشک اندام هوایی هر

Hamedeyazdan

بنه روش خیسناندن

ترکیبننات شننیمیایی موجننود در جننن

ساپونینها و استرولها اشاره نمود (

چهار گونه گیاهی توزین و سپ

 .)et al., 2013; Saleh et al., 1981مااععنات پیشنین
روی گونه های مختلف جن

بهترتی

 Marrubiumنشان داده

توسط حلل های اترنفت ،کلروفرم و متنانول

عصاره گیری شد .سپ

عصارههای حاصل به وسنیله

است که حضور ترکیبات فلونوعی یکی از ویژگیهای

دستگاه روتاری اواپراتور ( ،Heidolphآعمان) در دمای

محسوب میگنردد کنه بنه

 45درجه سانتیگراد در فشار پنایین کناملخ خشنک و

خا

گونههای این جن

عحنننا کموتاکسنننونومیک دارای ارزش مضننناعف
منیباشنند (

توزین گردیدند.

Hennebelle et al., 2007; Nagy et al.,
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میلیعیتر آب مقار مخلوط گردیند .پن

فراكسیونه نمودن عصاره های متانولی :عصناره هنای

از  30دقیقنه

روش (SPE )Solid Phase Extraction

انکوباسننیون در دمننای اتنناق ،جننرب محلننول در 415

فراکسیونه شدن .بدین من ور  2گرم از عصاره متانوعی

نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگینری شند.

خشک هر یک از گونههای گیناهی در حنداقل مقندار

میزان فلونوئیند تنام بنا اسنتفاده از منحننی اسنتاندارد

ممکن از مخلوط آب و متانول با نسبت  10:90کناملخ

کرستین بر اساس میلی گنرم کرسنتین در  100گنرم از

متننانوعی بننه

حل گردید .محلول بر روی کنارتریج

پودر خشک گیاه محاسبه و گزارش

Sep-Pak C-18

گردید.

شستشوی آن توسط مخلوط های

ارزیابی میازان باه دام انادازی رادیکاا هاای آزاد

 %80 ،%60 ،%40 ،%20 ،%10و %100متانول در آب هر

 :)2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl( DPPHفعاعینننت

یک به میزان  200میلیعیتر و به کمک خلء انجام شد.

آنتیاکسیدان عصاره ها بنه روش  DPPHانندازهگینری

شش فراکسیون جمعآوری شده در دما و فشنار پنایین

شد .بدین من ور ابتندا محلنول  DPPHدر متنانول بنا

توسط دستگاه روتاری اواپراتور کاملخ خشک و توزین

غل ت ( 0/08 )mg/100تهیه شد.

منتقل شدند و سپ

از نمونه هنای منورد بررسنی محلنول اسنتو

گردیدند.

بنا

اندازه گیری محتوای تام تركیبات فنولیك :به من نور

غل ننت  1 mg/mlدر متننانول تهیننه گردینند و سننپ

اندازه گیری محتنوای تنام فنوعینک عصنارههنا ،روش

محلولهای تهیه شده  10بار هر بار بنه مینزان نصنف

رنگ سنجی فوعین – سنیوکاعتو ( )Folin-Ciocalteuبنا

غل ت اوعیه رقیق شدند .به  5میلیعیتر از هنر کندام از

اندکی تنییر در متند نبنوی و همکناران ،اسنتفاده شند

محلول های فوق  5میلیعیتر محلول  DPPHاضافه شد

( .)Nabavi et al., 2008در اینن روش بنر روی ننیم

وپ

از  30دقیقه میزان جنرب محلنولهنا در طنول

میلی عیتر از عصاره متانوعی هر گونه 5 ،میلیعیتر معرف

موو  517 nmاندازهگینری شند .از روتنین بنه عننوان

فنننوعین–سنننیوکاعتو ( %10 V/Vدر آب مقانننر) و 4

اسننتاندارد و کنتننرل متبننت اسننتفاده گردینند.

میلیعیتر  Na2CO3یک موالر اضافه گردید .پ

ترکی ن

داده های خام بهدست آمنده پن

از 15

از پنردازش توسنط

دقیقه جرب محلنول در  765ننانومتر توسنط دسنتگاه

غل تی از ماده ی منورد ن نر کنه باعنح احینای %50

اسپکتروفتومتر ( ،Shimadzuژاپن) اندازهگیری شد .در

رادیکالهای آزاد  DPPHموجود در محلول می شنود،
2

محاسبه و نتایج با عنوان  RC50ارائه گردید.

نهایت ،با استفاده از منحننی اسنتاندارد گاعینک اسنید،
محتوای تام ترکیبات فنوعیک عصناره براسناس مینزان
جرب قرائت شده بر حس

نتایج

میلی گرم اسید گاعینک در

 100گرم از پودر خشک گیاه محاسبه

نتایج حاصل از توزین عصارههای بدست آمنده از

گردید.

اندازهگیری محتوای تام تركیبات فالونوئیدی :مینزان

100گننرم پننودر اننندام هننوایی خشننک گینناه توسننط

محتوای فلونوئید عصارههای متنانوعی گیاهنان منورد

حللهای اترنفت ،کلروفرم و متنانول ،در کننار نتنایج

بررسی از طریق روش رنگ سننجی آعومینینوم کلریند

حاصل از توزین فراکسیونها پ

از فراکسیونه کنردن

ارزیابی شد ( .)Nabavi et al., 2008در این روش ننیم

 2گرم عصاره متنانوعی بنه روش  SPEدر جندول ()1

میلیعیتر از عصاره متانوعی هر گونه بنا  1/5میلنی عیتنر

نشان داده شده اسنت .مینزان محتنوای تنام ترکیبنات

متننانول 0/1 ،میلننیعیتننر آعومینیننوم کلرینند 0/1 ، %10

فنوعی با روش رنگ سنجی فوعین سنیوکاعتیو و مینزان

میلی عیتنر محلنول ینک منوالر پتاسنیم اسنتات و 2/8

محتوای تام ترکیبات فلونوئیدی از طریق روش رنگ
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سنجی آعومینیوم کلراید بنرای عصناره متنانوعی چهنار

آنتیاکسیدانی عصاره متانوعی و فراکسیونهای حاصنل

معادل مقدار گاعینک

از  SPEبراساس روش فعاعیت به دام اندازی رادیکنال

اسید در  100گرم پودر خشک گیناه و معنادل مقندار

آزاد  DPPHتعیین گردید و ( RC50 )µg/mlبنهدسنت

کرستین در  100گرم پودر خشک گیاه در جندول ()2

آمده برای هر یک در جدول ( )3آورده شده است.

گونه از جن

فراسیون ،بهترتی

نشننان داده شننده اسننت .نتننایج حاصننل از فعاعیننت
جدو  :1مقادیر وزنی عصارهها و فراکسیونهای مختلف چهار گونه از جن

Marrubium

M. persicum

M. crassidens

M. parviflorum

M. propinquum

عصاره اترنفتی

2/89

2/78

1/75

1/75

عصاره کلروفرمی

0/62

0/65

1/57

1/65

عصاره متانوعی

5/58

6/80

5/28

9/5

فراکسیون %10

-

-

-

462/1

فراکسیون %20

90/5

110/9

99/8

66/6

فراکسیون %40

248/7

256/1

429/6

294/9

فراکسیون %60

126/7

123/8

146/4

67/1

فراکسیون %80

119/9

130/9

67/2

13/0

فراکسیون %100

678/7

598/5

48/2

59/3

جدو  :2نتایج حاصل از اندازهگیری محتوای تام ترکیبات فنوعیک و فلونوئیدی
محتوای فنوعیک تام

محتوای فلونوئیدی تام در  100گرم

در  100گرم پودر خشک گیاه

پودر خشک گیاه

عصاره متانوعی M. persicum

409/28 mg

168/87 mg

عصاره متانوعی M. crassidens

512/64 mg

409/28 mg

عصاره متانوعی M. parviflorum

368/21 mg

193/42 mg

عصاره متانوعی M. propinquum

455/14 mg

398/76 mg

جدو  :3نتایج فعاعیت آنتی اکسیدانی عصارهها و فراکسیونها در روش به دام اندازی رادیکاعهای

آزاد DPPH

M. propinquum
)RC50 (µg/ml

M. parviflorum
)RC50 (µg/ml

M. crassidens
)RC50 (µg/ml

M. persicum
)RC50 (µg/ml

عصاره اترنفتی

-

-

-

-

عصاره کلروفرمی

-

-

1857/2± 0/5

1312/4± 0/9

عصاره متانوعی

101/2 ± 5/2

145/5± 0/3

46/3± 0/7

52/1± 0/4

فراکسیون %10

124/2± 1/3

301/47± 1/5

38/1±0/2

35/6 ± 0/8

فراکسیون %20

25/4± 0/6

134/58± 0/8

11/1± 1/1

18/5 ± 1/4

فراکسیون %40

150/1± 0/7

325/96± 0/5

20/1± 0/3

24/6 ± 0/9

فراکسیون %60

197/2± 0/9

297/54± 1/0

41/5± 0/4

33/9 ± 0/5

* ( )µg/ml RC50کنترل متبت برای روتین  µg/ml 3/07بود.

71

بررسی و مقایسه فیتوشیمیایی فنل و فالونویید کل و عملکرد آنتیاکسیدانی..

( ،)RC50 = 18/5µg/mlفراکسنننننننننننننننیون %40

بحث

µg/ml( M. crassidens

تاکنون مااععات زیادی بنرای شناسنایی ترکیبنات

 ،)RC50 = 20/1فراکسننیون
= ،)RC50

موثر در بروز اثر آنتنی اکسنیدان عصنارههنای گیناهی

%40

انجام شده است که اثرات مشناهده شنده نینز توسنط

فراکسنننننننننننننیون%20

ترکیبات فعال فیتوشیمیایی گیاهان ایجاد می گردد .این

( )=RC5025/4µg/mlمیباشد .اینن نتنایج نشنان منی

تحنت

دهد که فراکسیونهای مرکور فعاعیت آنتنی اکسنیدانی

تاثیر عوامل مختلفی از جمله واریتنه گیناه ،شننر اینط

بسیار قوی دارند .در مجو به استتنای فراکسنیون%20

اقلیمی ،خا  ،روش کشت ،زمنان و روش برداشننت

 ،M. propinquumسایر فراکسیونهای عصاره متانوعی

قرار می گیرند ( .)Jamshidi et al., 2010ضرورت در

 M. propinquumو

 M.فعاعیننننت

ارزیابی عملکرد آنتی اکسیدانی یک عصاره از بعدهای

آنتیاکسیدانی نسبی نشان دادند کنه در مقایسنه بنا دو

مختلف می تواند نقش مهمی را در شناسایی و عرضه

گونه دیگر ضعیف تر بودند.

مواد موثره گیاهان به عحا محتوا و تنو اغل

persicum

24/6µg/ml( M.
propinquum

parviflorum

M.

آنتیاکسیدان های جدیند گیناهی داشنته باشند .نتنایج

ارزیابی میزان محتوای تام ترکیبات فنوعیک عصاره

بسیاری از این بررسیها نشانگر آن بود که قدرت آنتی

متانوعی چهارگونه فراسنیون نشنان داد (جندول )1-2

اکسیدانی یک عصاره بنا محتنوای فنوعینک آن رابانه

عصنناره متننانوعی  M. crassidensبنناالترین میننزان

De Beer et al., 2017; Boulila et al.,

ترکیبننات فنوعیننک 512/64 mgدر  100گننرم پننودر

 .)2015در مااععننه حاضننر ،ارزیننابی فعاعیننت آنتننی

از آن عصنارههنای

مستقیم دارد (

خشک گیناه را دارا اسنت و پن

اکسننیدان عصننارههننای اترنفننت ،کلروفننرم و متننانوعی

متننننانوعی

چهارگونننه مختلننف فراسننیون نشننان داد کننه عصنناره

 M. persicumبا  409/28 mgدر رتبههای بعدی قرار

اترنفت کلیه گونه ها و عصناره کلروفرمنی گوننههنای

دارند و عصاره متانوعی کمترین میزان ترکیبات فنوعیک

 M. propinquumو  M. parviflorumفاقنند فعاعیننت

( )361/21 mgرا دارا است .مقایسنه مینزان ترکیبنات

آنتنی اکسنیدانی بنوده و عصناره کلروفرمنی دو گوننه

فلونویینندی تننام عصننارههننای متننانوعی چهارگونننه

 M. persicumو  M. crassidensفعاعیت آنتی اکسیدان

فراسیون (جدول  )2نیز نتایج مشابهی را نشان داد .بنا

بسننیار ضننعیفی داشننتند .در مقابننل ،عصنناره متننانوعی

این تفاوت که میزان فلونویید تام در عصاره متنانوعی

دوگونننه اخیننر بننهترتی ن

propinquum

 M.بننننا  455/14 mgو

 M. parviflorumباالتر از  M. persicumبنود .اغلن

بننا  RC50= 46/3 µg/mlو

پننژوهشهننایی کننه در راسننتای تعیننین فعاعیننت آنتننی

 RC50 = 52/1µg/mlفعاعیت آنتیاکسیدانی چشنمگیر
و باالتری نشان دادند .بررسی نتایج حاصل از ارزینابی

اکسیدانی گوننه هنای مختلننف جنن

فعاعیت آنتیاکسیدان فراکسیونهای مختلف حاصنل از

صورت پریرفتهاند ،نتایجی را آشنکار نمودنند کنه بنا

فراکسننیونه نمننودن عصنناره متننانوعی چهننار گونننه

یافتههای مااععه حاضر همخنوانی دارند .بهعنوان متال

( Marrubiumجدول  )1-3و مقایسه آنها بنا فعاعینت

در مااععهای توسط  Sarikurkcuو همکاران ،فعاعینت

آنتننیاکسننیدانی روتننین ( )RC50 = 7/3µg/mlنشننان

آنتیاکسیدانی اسان

میدهد که باالترین فعاعیت آنتی اکسیدانی بنه ترتین

 subsp. Globosumبننننه سننننه روش

مربننننوط بننننه فراکسننننیون %20

M. globosum
β- ،DPPH

M.

 carotene/linoleic acidو reducing power assay

M. persicum

و عصناره

crassidens

( ،)RC50 = 11/1µg/mlفراکسیون %20

و عصاره متانوعی

Marrubium

ارزیابی گردید و نشان داده شد که اسنان
72

فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی ،شماره پیاپی  ،25سال هفتم ،شماره  ،1بهار  /1398صفحات 68-76 :

خوا

متانوعی حاصنل از چهنار گوننه

آنتی اکسیدانی مالوبی داشتند .در روشهنای

M. ،M. crassidens

ارزیابی شده ،عصاره متانوعی گیناه نسنبت بنه اسنان

 M. parviflorum ،persicumو

اثرات قویتری از خود نشان داد که در نهایت خوا

ساوح مختلفی از فعاعیت آنتی اکسنیدانی مالنوبی در

آنتیاکسیدانی مشناهده شنده را بنه حضنور ترکیبنات

مدل مورد مااععه ما نشان دادند .با توجه به اینن امنر،

پلی فنلی موجود در گیاه که بهعنوان روبشگر رادیکاعی

به ن ر می رسد که امکان استفاده از ترکیبات مفید این

Sarikurkcu et al.,

گیاهان در کاهش ساوح استرسهای اکسیداتیو ،مهنار

 .)2008در تحقیقی که در سال  2012میلدی بنر روی

و یا آهسته نمودن سیر بسیاری از بیماریها وجود دارد.

M. vulgare

امروزه ترکیبات فنوعی موجود در گیاهنان داروینی

انجام شد ،فعاعیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی در برابر

به دعیل دارا بودن اثرات بیوعوژیک منحصنر بنه فنرد و

رادیکاعهای آزاد  DPPHو ABTS +ثبت شند .فعاعینت

مهننم از قبیننل اثننرات آنتننیاکسننیدان ،ضننداعتهاب،

مشاهده شده را به گلیکوزیدهای قابی فنوعیک مربوط

ضدسننرطان و ضنندمیکروب مننورد توجننه بسننیاری از

دانسننتند کننه از آن میننان عوتئننوعین-7 ،گلوکورونیننل

محققین و نیز صنایع غرایی و آرایشی قرار گرفته انند

عوتئوعین ،الدانین ( 5و-6دی هیدروکسنی 7-و -4دی

(

شناخته شده انند ،نسنبت دادنند (

اثر آنتنی اکسنیدانی عصناره ی قابنی از

متوکسننی فننلون) ،ورباسننکوزاید و فورسننیتوزاید
بهعنوان ترکیبات موثره گیاه

propinquum

M.

;Crozier et al., 2009; Del Rio et al., 2013

B

 .)Burton-Freeman, 2010در میان گیاهنان داروینی،

معرفی شدند ( Pukalskas

 Marrubiumاز جملننه گیاهننان حننایز

گیاهننان جننن

اهمیننت بننوده اسننت و مااععننات فیتوشننیمیایی و

.)et al., 2012

بایواکتیویته متعدد بر روی این جن

همانگونه که میدانیم عوامل بسیاری می توانند بنر

حضور ترکیبنات

مقنندار ترکیبننات فنوعیننک اسننتخراو شننده از گیاهننان

فنوعی متنوعی از قبیل فنیل اتانوییندها ،فلونوییندها و

تأثیرگنرار باشننند عنواملی از قبیننل فصنل جمننعآوری

تاننها و ارتباط آنها با فعاعیت آنتی اکسنیدانی گیاهنان

( ،)Navarro et al., 2006جمعیت گیاهی ،اندام منورد

اینن جنن

استفاده ،مراحل خشنک کنردن ،روش عصنارهگینری،

2017; Sweidan and Abu Zarga, 2016; Amri et
 .)al., 2017; Stankovic, 2011از سنننوی دیگنننر

حننلل مننورد اسننتفاده ( )Turkmen et al., 2006و

همانگونکننه مااععننات پیشننین نیننز نشننان دادهاننند

همچنین شرایط جنرافیایی محیط رشد گیاه بنه عننوان

(،)Mohamed, 2010; Dai and Mumper, 2010

متال ساختار خا  ،شرایط اقلیمی و تنشهای موجنود

ترکیبنننات فنوعینننک ویژگنننیهنننای ضدجهشنننی و

در مناقنه ( .)Howell et al., 2001مااععناتی کنه بنه

ضدسرطانی را بر عهده دارند .به همین علت میتنوان

من ور بررسی رابانه سناختمان اسنیدهای فنوعینک و

آنها را بهعنوان یکی از مهنم تنرین کاندینداهای سننتز

فعاعیت آنتیاکسنیدانی آنهنا انجنام شنده نشناندهننده

داروهای ضد سرطان نیز در ن ر گرفت.

برتنری مشننتقات اسننید سنینامیک بننر مشننتقات اسننید
بنزوئیک بوده است .در میان انوا مشنتقات سنینامیک

نتیجهگیری نهایی

اسید ،مشتقات اسید کافئیک باالترین و مشتقات اسنید

تفنناوتهننای مشنناهده شننده در خننوا

پاراکوماریک پایین تنرین فعاعینت آنتنی اکسنیدانی را
نشان

را نشنان داده اسنت (

Delnavazi et al.,

آنتننی

اکسیدانی عصاره های مختلف اندام هوایی چهار گوننه

میدهنند ( Moure et al., 2001; Heleno et al.,

 Marrubiumمننی توانننند نشننانگر تفنناوت در نننو و

 .)2015; Tolba et al., 2016در مجمو عصنارههنای
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 ضرورت انجام هرچه بیشتر،ترکیبات داروینی گیاهان

محتوای ترکیبنات موجنود در اینن گوننه هنا (عمندتاخ

،تحقیقات بنیادین به من نور معرفننی رویشنگاه بهیننه

ترکیبات فنوعیک و فلونوییندی) و همچننین تفناوت

مالوبترین حلل جهت عصارهگیری و روش مناسن

قدرت انحلل این ترکیبات در حللهای انتخاب شده

اسننتخراو در افننزایش اسننتفاده کنناربردی و خاصننیت

 تفناوت، از سنویی.جهت استخراو عصارهها میباشند

آنتیاکسیدانی گیاهنان داروینی بنیش از پنیش آشنکار

و تننننو سننناختار شنننیمیایی ترکیبنننات فنوعینننک و

 مااععهای مقندماتی در اینن، پژوهش حاضر.میگردد

فلونوییدی در چهار گونه ی مورد بررسی منیتواننند

زمینه بود و امید است پژوهشهای بیشنتری در زمیننه

در نتیجننه تنناثیر پارامترهننای محیاننی و تنننشهننای

 تخلننیص و تعیننین سنناختار،نننو حننلل اسننتخراو

اکوعوژیک مناقه رویشنی گیاهنان منورد مااععنه نینز

ترکیبننات فنوعی نک و فلونویینندی مننوثر در خاصننیت

.باشند

صنورت پنریرد تنا

آنتیاکسیدانی گیاهان اینن جنن

با در ن ر گرفتن عوامل فوق و توجننه بننه تنناثیر

بتوانند کاربری مناسبی در مصارف دارویی آینده داشته

تننش ها ی اکوعوژیکی در تننو گوننهای منناطق و از

.باشند

طرفننی نقننش آن عوامننل در تنییننرات کمننی و کیفننی
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