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 چکیده

( بوده و از گیاهان داروییی  Lamiaceaeگیاهی از خانواده نعناعیان ).Melissa officinalis Lبادرنجبویه با نام علمی 

توان به آرام بخشی، تقویت اعصاب، ضد نفخ و تقویت کننیده حافهیه اشیاره    ترین خواص دارویی میباشد که از مهممی

د و تولیید انیوا    تواند منجیر بیه کیاهش رشی    های محیطی است که میحضور فلزات سنگین یکی از مهمترین تنشکرد. 

( بر روی برخی پارامترهای گییاه  4CuSOگر شود. در این تحقیق اثر تیمار فلز سنگین سولفات مس )های واکنشاکسیژن

، 9هیای مختلیس سیولفات میس )    برگی با غلهت 1بادرنجبویه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منهور این گیاه در مرحله 

هفته بعد از اعمال تیمار سولفات مس جهت سنجش محتوای مالون  2پس گیاهان میلی موالر( تیمار شد. س 39و  29، 19
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های آنتی اکسیدان پراکسیداز و گایاکول پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز، برداشت شدند. نتایج بیه  دی آلدئید، فعالیت آنزیم

هیای  آلدئید(، میزان فعالیت آنیزیم دست آمده نشان داد که با افزایش غلهت مس، فعالیت پراکسیداسیون لیپید )مالون دی 

های استفاده شده سولفات مس باعث داری داشت. به طور کلی تمامی غلهتآنتی اکسیدان نسبت به شاهد افزایش  معنی

هید   باشد. شد که نشان دهنده حساس بودن گیاه مورد مطالعه به مقادیر باالی مس می بادرنجبویهایجاد سمیت در گیاه 

های آنتی اکسیدان پراکسیداز و گایاکول محتوای مالون دی آلدئید، فعالیت آنزیمرسی اثر سولفات مس بر از این تحقیق بر

 باشد.می بادرنجبویهگیاه  پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز

 های انتی اکسیدان و مالون دی آلدئید، مس، آنزیم بادرنجبویههای کلیدی: واژه

 مقدمه

ای شکل و خشبی و با های آن استوانهکرک، ریشهعیان، چند ساله، با ساقه چهار گوش و بیگیاه بادرنجبویه از تیره نعنا

ها هرمافرودیت، کامل و به رنگ زرد، دار و پوشیده از کرک، گلهای آن بیضی شکل، دندانههای فرعی زیاد، برگریشه

های قسمت مورد استفاده آن برگ، سرشاخهای رنگ است. باشد. میوه آن فندقه و چهار فندقه و قهوهبنفش یا سفید می

 Weizman et(. این گیاه در بهبود قولنج دوران بچگی )1330؛ امیدبیگی، 1311باشد )عزتی، جوان و اسانس گیاه می

al., 1003( رفع تنگی نفس مزمن، زکام و تب و لرز ،)Agata et al., 1003ها (، از بین بردن برخی قارچ

(Mikolajewicz and Filoda, 1001( به عنوان مسکن ،)Schulz et al., 1001( تقویت حافهه ،)Wake et al., 

یک پاسخ مهم در برابر تنش فلزات سنگین توسط ( کاربرد فراوان دارد.  Bennett, 2993( و بهبود آلزایمر )2999

راکسید، رادیکال هیدروکسیل های اکسیژن واکنشگر مانند رادیکال سوپر اکسید، هیدروژن پهای گیاهی، تولید گونهسلول
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-های واکنشگر تولید شده در سلول(. اکسیژنBreusegem et al., 2991باشد که سمی هستند )و اکسیژن یکتایی می

 ,Vranova and Breusegemشوند )های آنتی اکسیدان آنزیمی و غیر آنزیمی کنترل میهای گیاهی توسط سیستم

هایی چون شود که شامل متابولیتاکسیدانی حاصل میهای آنتیوسیله سیستمها ب(. کنترل سطح آنتی اکسیدان2992

های روبندگی اکسیژن واکنشگر ها، بتا کاروتن، فالونوئیدها و آنزیمگلوتاتیون، آسکوربات، آلفاتوکوفرول، هیدروکوئینون

مس (. Vangronsveld and Clijsters, 1004باشد )مانند پراکسیداز، گایاکول پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز می

(. این عنصر در گیاهان به عنوان Arnon and Stout, 1030) باشدعنصر کم مصر  ضروری برای رشد گیاهان می

های اکسیداز، گیرنده c، سیتوکروم (Cu/Zn SODکوفاکتور در پالستوسیانین، مس/ روی سوپر اکسید دیسموتاز )

(. با وجود Marschner, 1003وربات اکسیداز، دی آمین اکسیداز است )اتیلن، اکسیدازهای آپوپالستی از قبیل آسک

اهمیت مس در رشد و نمو گیاهی، زمانی که مس به مقدار اضافی در اختیار گیاه قرار گیرد باعث ایجاد عالئم سمیت در 

های تیالکوئید، شود. پراکسیداسیون لیپیدها، کاهش محتوی لیپیدها و تغییرات در ترکیب اسیدهای چرب غشاگیاه می

(. افزایش مس Quartacci et al., 2999گردد )شود، که منجر به تغییر سیالیت غشای تیالکوئیدها میمشاهده می

های های سوپر اکسید، رادیکالهای اکسیژن واکنش پذیر مانند رادیکالموجب تنش اکسیداتیو و در نتیجه ایجاد گونه

ها، های اکسیژن واکنش پذیر ممکن است به چربیگردد. گونهمنفرد، میهیدروکسیل، پراکسید هیدروژن و اکسیژن 

ها، آسیب بزند. های تولید شده در سلولها و ماکرومولکولها، اسیدهای آمینه، کربوهیدراتاسیدهای نوکلئیک، پروتئین

های ن پژوهش تأثیر غلهتاز لحاظ درمان از ارزش خاصی برخوردار است بنابراین، هد  از ای بادرنجبویهگیاه  دارویی 

 ( بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه بادرنجبویه است. 4CuSOمختلس سولفات مس )
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 ها مواد و روش

 بادرنجبویهکشت و آماده سازی 

در  1303برای انجام این پژوهش بذرهای بادرنجبویه از مرکز تحقیقات کشاورزی زابل تهیه و در پائیز ماه سال 

تقریباً سبک از مخلوط مساوی ماسه الک شده، رس، گیاخاک و کود حیوانی کشت شد. پس از کشت، ک ها در خاگلدان

درجه سانتی گراد تا  29تا  11و شبانه  39تا  23گلدان ها به گلخانه منتقل شدند و در شرایط یکسان در دمای روزانه 

 برگی رشد کردند.  1مرحله 

 (4CuSO)تیمار با سولفات مس 

میلی موالر( تهیه شد. اعمال محلول سولفات مس  39و  29، 19)شاهد(،  9های )در غلهت (4CuSO)سولفات مس 

هفته تیمار سولفات مس برداشت  2های هوایی گیاه پس از هفته داده شد. سپس اندام 2برگی به مدت  1در مرحله 

ها و دیگر صفات فیزیولوژیک ت آنزیمشدند. به این منهور بخش هوایی گیاهان از خاک جدا گردید و برای بررسی فعالی

 درجه سانتی گراد نگهداری شدند.  -29در دمای 

 سنجش مالون دی آلدئید 

 Packer و  Heathبرای سنجش مالون دی آلدئید به عنوان شاخص لیپید پراکسیداسیون غشای سلولی از روش

تری  mL 3از بافت گیاهی منجمد شده با   mg299میزان  مالون دی آلدئیدبه منهور اندازه گیری ( استفاده شد. 1010)

 دقیقه( شدند. 13، به مدت rpm12999سائیده شد. نمونه ها پس از همگن سازی، سانتریفیوژ ) %19کلرو استیک اسید 
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اضافه گردید و به مدت نیم ساعت در دمای  %23/9تیو باربیتوریک اسید  mL1از نمونه های صا  شده،  mL1به 

C°199 در طول موج های مالون دی آلدئید  زان یدند. مقرار داده شnm 332  وnm 199 .اندازه گیری شد 

 های آنتی اکسیدانگیری آنزیماندازه

موالر میلی 199سی سی بافر پتاسیم فسفات  4گرم از بافت سبز برگ برداشت و با  2/9ها، گیری آنزیمجهت اندازه

(3pH= و محلول ) 1/9 EDTA mM الً ساییده، به صورت همگن در آورده شدند. مخلوط همگن در هاون سرد کام

سانتریفیوژ شدند. سپس فاز باالیی به عنوان عصاره پروتئینی  11999دقیقه با دور  13از کاغذ صافی عبور و به مدت 

برای  گراد انجام گرفت. در نهایتدرجه سانتی 4ها در دمای برای سنجش فعالیت آنزیمی استفاده شد. همه این عملیات

 Rymond(، آنزیم پلی فنل اکسیداز از روش 1031) Hallو   Fieldingگیری فعالیت آنزیم پراکسیداز از روش اندازه

 ( استفاده شدند.1001) و همکاران Urbanek ( و آنزیم گایاکول پراکسیداز از روش1003و همکاران )

 آماری تحلیل و تجزیه

افزار  نرم از استفاده با ها میانگین گرفت. مقایسه کامل تصادفی انجامتکرار به صورت بلوک  3 با ها آزمایش همه

SAS شد انجام. 

 بر میزان مالون دی آلدئید ( 4CuSO)تأثیر سولفات مس 

 39از صفر )نمونه شاهد( تا  4CuSOبررسی میزان مالون دی آلدئید تحت تأثیر سولفات مس نشان داد که با افزایش 

 39و  29، 19های مختلس )کند. به طوری که غلهتافزایشی پیروی میدی آلدئید از یک روند مالون میلی موالر، میزان 

 (.1است )شکل داری میزان مالون دی آلدئید گردیدهنسبت به شاهد باعث افزایش معنی 4CuSOمیلی موالر( 
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 بر میزان مالون دی آلدئید (4CuSO)های مختلف تأثیر غلظت -1شکل

 بر میزان فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز ( 4CuSO)تأثیر سولفات مس 

از صفر )نمونه  4CuSOبررسی میزان فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز تحت تأثیر سولفات مس نشان داد که با افزایش  

-که غلهتکند. به طوری افزایشی پیروی میمیزان فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز از یک روند میلی موالر،  39شاهد( تا 

داری میزان فعالیت آنزیم نسبت به غلهت صفر )شاهد( باعث افزایش معنی 4CuSOمیلی موالر(  39و  29های مختلس )

 (.2است )شکل گایاکول پراکسیداز گردیده

 

 بر فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز (4CuSO)های مختلف تأثیر غلظت -2شکل 
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 پلی فنل اکسیداز  لیت آنزیمبر میزان فعا( 4CuSO)تأثیر سولفات مس 

از صفر  4CuSOتحت تأثیر سولفات مس نشان داد که با افزایش  پلی فنل اکسیدازنتایج بررسی میزان فعالیت آنزیم 

کند. به طوری که افزایشی پیروی میاز یک روند پلی فنل اکسیداز میزان فعالیت آنزیم میلی موالر،  39)نمونه شاهد( تا 

داری میزان نسبت به غلهت صفر )شاهد( باعث افزایش معنی 4CuSOمیلی موالر(  39و  29، 91های مختلس )غلهت

 (.3است )شکل گردیدهپلی فنل اکسیداز فعالیت آنزیم 

 

 پلی فنل اکسیدازبر فعالیت آنزیم  (4CuSO)های مختلف تأثیر غلظت -3شکل 

 پراکسیداز بر میزان فعالیت آنزیم( 4CuSO)تأثیر سولفات مس 

از صفر )نمونه شاهد(  4CuSOتحت تأثیر سولفات مس نشان داد که با افزایش  پراکسیدازبررسی میزان فعالیت آنزیم 

های مختلس کند. به طوری که غلهتافزایشی پیروی میاز یک روند  پراکسیدازمیزان فعالیت آنزیم میلی موالر،  39تا 

داری میزان فعالیت آنزیم )شاهد( باعث افزایش معنی نسبت به غلهت صفر 4CuSOمیلی موالر(  39و  29، 19)

 (.4است )شکل گردیده پراکسیداز
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 پراکسیداز  بر میزان فعالیت آنزیم (4CuSO)های مختلف تأثیر غلظت -4شکل 

 

 بحث

 officinalisو گونه  Melisa( در تیره نعناعیان، جنس 1310بندی کرونکوئست )زرگری، گیاه بادرنجبویه در طبقه

 (.1311باشد )عزتی، های جوان و اسانس آن میهای مورد استفاده بادرنجبویه برگ و سرشاخهو قسمتقرار دارد. 

های بشر، کشاورزی و صنعت اتفاق ای است که به طور گسترده در نتیجه فعالیتآلودگی خاک با فلزات سنگین پدیده

اند که سطوح مالون دی آلدئید در گیاهان تحت دادهتحقیقات زیادی نشان  (.Sharma and Dubey, 2993افتد )می

(، که با نتایج کار ما Costa and Spitz, 1003; Pourakbar et al., 2993یابد )تیمار با فلزات سنگین، افزایش می

مطابقت دارد و پژوهش حاضر نشان داد با افزایش غلهت سولفات مس میزان مالون دی آلدئید نسبت به شاهد افزایش 

و به دنبال آن  ROSتوانند باعث ایجاد تنش اکسیداتیو و تولید باالی ی داری دارد. فلزات سنگین مانند مس میمعن

(. Sanita et al., 1000های آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی و آنزیمی و پراکسیداسیون لیپیدها، در گیاهان شوند )پاسخ

های شدید به باشند که در صورت فعالیت، سبب آسیبمیاکسیژن واکنشگر همان اشکال مختلس اکسیژن واکنش پذیر 
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است که با افزایش میزان پراکسیداسیون لیپیدها، که به شود. گزارش شدهها، از جمله لیپیدهای غشایی میماکرومولکول

 Sanita et)افتد، فعالیت لیپواکسیژناز افزایش می یابد های آزاد اتفاق میدنبال سمیت با فلز سنگین و ایجاد رادیکال

al., 1000ها مختلس گیاهی متفاوت است و بستگی های فلزی در گونههای آنتی اکسیدان نسبت به تنش(. پاسخ آنزیم

-(. توانایی گیاهان در متابولیزه کردن اکسیژنMazhoudi et al., 1003به ماهیت و ویژیگی شیمیایی فلز مربوطه دارد )

های گایاکول پراکسیداز، زیادی بستگی به القای فعالیت آنتی اکسیداتیو آنزیمهای واکنشگر و کاهش سمیت آنها تا حد 

های مربوطه در پلی فنل اکسیداز و پراکسیداز دارد. در پژوهش حاضر نیز جهت بررسی نقش آنتی اکسیداتیو و مکانیزم

ل پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و پراکسیداز مورد های آنتی اکسیدان گایاکوتحت تنش مس فعالیت آنزیم بادرنجبویهگیاه 

میلی موالر( باعث  39و  29، 19های مختلس )ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد تیمار سولفات مس در غلهت

-در غلهت های آنتی اکسیدان گایاکول پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و پراکسیدازافزایش معنی داری میزان فعالیت آنزیم

 juncea  Brassicaهای آنتی اکسیدان در نشاهای خردل. افزایش فعالیت آنزیماستباال نسبت به شاهد گردیده های

-(. بررسیDiwan et al., 2991میکروموالر فلز سنگین کروم گزارش شده است ) 199و  39، 23، 19های در غلهت

 Khavariاست )ون دی آلدئید در گیاه لوبیا شدههای باال باعث افزایش مالسولفات مس در غلهت های دیگر نشان داد

2919et al.,  .) 4تحقیق حاضر نخستین گزارش تأثیرCuSO  لیپید اکسیدان ، های آنتیمیزان فعالیت آنزیمبر

در مجمو  نتایج این تحقیق نشان داد که سمیت مس گیاه بادرنجبویه را تحت  است. بادرنجبویهگیاه ، پراکسیداسیون غشا

های آنتی اکسیدان )گایاکول پراکسیداز، پلی فنل دهد. افزایش میزان مالون دی آلدئید و فعالیت آنزیمرار میتأثیر ق

های گیاهی در تیمار تنشی مذکور را زدایی سلولهای باال واکنش سمدر غلهت 4CuSOاکسیداز و پراکسیداز( اثر تنشی 
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میلی موالر(  باعث ایجاد سمیت در  39و  29، 19، 9فات مس )های استفاده شده سولتمامی غلهتنشان داد. بنابراین 

تواند این اطالعات می باشد. شد که نشان دهنده حساس بودن گیاه مورد مطالعه به مقادیر باالی مس می بادرنجبویهگیاه 

یج این بررسی های مختلس مس را مطرح کند. نتادر غلهت بادرنجبویهگام مؤثری را در پیدا کردن آستانه تحمل گیاه 
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Melissa (Melissa offcinalis L.), a member of a Lamiaceae family, is a medical plant. The 

main most important pharmacological properties can be soothin, strengthening nerve, 

carminative and memory booster. The presence of heavy metals is one of important 

environmental stresses that can reduce growth and production of types of reactive oxygen. In the 

present study, the effect of copper sulfate (CuSO4) on some physiological parameters of melissa 

was examined. So melissa was treated with different concentrations of copper sulfate (0, 10, 20, 

30 mM) in 6-leaf stage. Then melissa was harvested after two weeks in order to examine 

malondialdehyde, gayacol peroxidase, peroxidase and poly phenol oxidase antioxidative enzymes 

activity. The results showed that when copper sulfate increased in comparison with control, the 

activity of lipid peroxidation (malondialdehyde) and antioxidant enzymes increased significantly. 

Totally, all used copper sulfate concentrations caused toxicity in melissa and it showed that the 

plant is sensitive to huge amount of copper. This study investigated the effect of copper sulfate on 

malondialdehyde, gayacol peroxidase, peroxidase and poly phenol oxidase antioxidative enzymes 

activity in melissa. 
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