
 43-52، صفحه: 1، شماره: 9جلد:  ،نامه اکوفیزیولوژی و فیتوشیمی گیاهان دارویی و معطرفصل، همکاران و عربی

34 

 

 اکسیدانیاستخراج ترکیبات زیست فعال و ارزیابی فعالیت آنتی

 (Echium amoenum)گیاه گل گاو زبان 

 

 4سروناز مقصودی، 3، زهرا عزت پورقدیم2عسل فرخ اسالملو، *1 سیمین عربی

 (simin.arabi@safaiau.ac.ir)نویسنده مسئول:   استادیار گروه شیمی، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران -1

 ایران ان، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،، واحد علوم پزشکی تهرعلوم نویندانشکده  ، دانشجوی کارشناسی ارشد زیست سلولی و مولکولی -2

 ، تهران، ایراندانشگاه الزهرا ،دانشکده شیمی نانوشیمی، -دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی -3

 ایران ان، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،، واحد علوم پزشکی تهرشیمی داروییدانشکده  شیمی دارویی،-ارشد شیمی دانشجوی کارشناسی -4

 

 دهیچک                                 شناسه مقاله

 0311 مهر تاریخ دریافت مقاله:

 0311 دیتاریخ پذیرش مقاله: 

 پژوهشی -علمی: نوع مقاله

 فیتوشیمی موضوع:

آنتی تركيبات و هستند طبيعی هاياكسيدانآنتی از پتانسيلی منابعدارویی  گياهان 
 .كنندمی پذیر توليداكسيژن واكنش هايخنثی كردن گونه براي گوناگونی اكسيداتيو
-شود. گل گاوهاي مزمن میتركيبات سبب كاهش شيوع بسياري از بيمارياین مصرف 

-منظور اندازههاي خانواده بوراژیناسه است. این پژوهش، بهزبان یکی از مهمترین گونه

هاي گوناگون گل اكسيدانی عصارهگيري ميزان فنول و فالونوئيد كل و فعاليت آنتی
. انجام شدهرباریوم مؤسسه تحقيقاتی جنگلها و مراتع در زبان از منطقه كالردشت گاو

هاي استون و با حالل گياههاي هوایی در پژوهش حاضر، استخراج تركيبات فنولی بخش
 باها . مقدار فنول كل عصارهشد انجامدرصد(  50و  05)خالص،  اتانول در سه غلظت

هاي آزمون مهار رادیکال توسطها اكسيدانی عصارهفعاليت آنتی ،سيوكالتيو-روش فولين
 .شد سنجشو اسکوربيک اسيد  BHTكنندگی در مقایسه با و قدرت احيا DPPHآزاد 

به طوري  ،درصد بدست آمد 05ها، در غلظت بيشترین ميزان فنول كل در همه عصاره
گرم گاليک ميلی 3/55و  9/28ترتيب هاي استونی و اتانولی بهكه ميزان فنول كل عصاره

اكسيدانی وابسته به غلظت ها فعاليت آنتی(. عصارهp ≤ 0.05گرم عصاره بود ) راسيد ب
رادیکالی و عصاره استونی باالترین فعاليت ضد ،هاي فنولینشان دادند. در بين عصاره

توان اكسيدانی عصاره گل گاوزبان را می. افزایش فعاليت آنتیداشتاكسيدانی را آنتی
عنوان منبع گياه بهاین  بنابراینمقادیر باالي تركيبات فنولی و فالونوئيدي نسبت داد.  به

از توان كه می گرددمیهاي طبيعی معرفی اكسيداناي از تركيبات فنولی و آنتیبالقوه
 جلوگيري از فساد اكسيداتيو مواد غذایی بهره برد. برايدر صنایع غذایی  آنعصاره 

 .اكسيدانیاوزبان، استخراج، تركيبات فنولی، فعاليت آنتیگل گواژگان كليدي: 
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  . مقدمه 1

گذارند و سبب اثرات مضر و جبران ناپذیری بر سالمت انسان به جای می ،های آزادهای اکسیداسیون به دلیل تولید رادیکالواکنش

 Zhang et) گردندسیستم ایمنی بدن و پیری زودرس میعروقی، تصلب شرائین، سرطان، دیابت، ضعف -های قلبیایجاد بیماری

al., 2010)های بدن شوند و سلولشده و یا سبب حذف آنها می آزاد هایرادیکال فعالیت مانع که هستند ترکیباتی هااکسیدان. آنتی

کنند. این های مختلف مبارزه مییدارند، از این رو با روند پیری و ابتال به بیماررا از اثرات مخرب این ترکیبات مصون نگاه می

 های آزاد در بدن جلوگیری کنند و در صورت تشکیل، تأثیر آنها را بر بدن کاهش دهندتوانند از تشکیل رادیکالمواد می

(Noguchi and Niki, 2000). بین  از به تنهایی قادر به بدن دفاعی سیستم پالسما، در مختلف هایاکسیدانوجود آنتی علیرغم

 منابع طریق که از دارد خارجی از منابع اکسیدانتأمین آنتی به نیاز جهت به همین نیست، بدن در شده ایجاد آزاد هایبردن رادیکال

 و کبدی آسیب خطر، سمّی بودن که دارد زیادی وجود بسیار شواهد(. Young and Woodside, 2001)شود می تأمین غذایی

 با قوی هایناکسیداآنتی به نیاز بنابراین کند.تأیید می را غذایی مواد به شده اضافه ساختگی هایناکسیداآنتی ایتغذیه سوء اثرات

های اکسیدانامروزه استفاده از آنتی .(Aktumsek et al., 2013) است ناپذیر اجتناب ضرورت یک بخشی بیشترکمتر و اثر سمیّت

ترین میکروبی و غذایی مورد استقبال محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. از مهمجدید و بدون خطر از منابع گیاهی، حیوانی، 

های آسکوربات، ها، اسید آسکوربیک و نمکها، گلوتاتیونتوان به توکوفرولاکسیدانی موجود در رژیم غذایی میمنابع آنتی

هایی نظیر های گیاهی در جلوگیری از بیماریاکسیدانآنتیاستفاده از  (.Pokorny, 2007) فنولی اشاره کرد کاروتنوئیدها و ترکیبات

های ناشی از استرس اکسیداتیو ضروری های پوستی، آلزایمر، پارکینسون، سرطان و آسیبدیابت شیرین )دیابت ملیتوس(، بیماری

ترین دلیل آن، اثبات اثرات مهای طبیعی به ویژه در سالهای اخیر رو به افزایش بوده و مهباشد. لذا مصرف فراوردهو مؤثر می

های زیست محیطی است که خطری جدی برای کره زمین محسوب مخرب و عوارض جانبی داروهای شیمیایی و ایجاد آلودگی

ها هستند که نقش فنولاکسیدان نظیر پلیبسیاری از گیاهان دارویی حاوی مقادیر زیادی آنتی (.Bahadori et al., 2017) شودمی

 واکنشهای آزاد به رادیکال های الکترون اهداء طریق از فنولی کنند. ترکیباتهای آزاد ایفا میسازی رادیکالب و خنثیمهمی در جذ

 . (Ahmadi et al., 2007) مهار می کنند را چربی اکسیداسیون

گیاهی دوساله و پایا است که پوشیده  (Boraginaceae) متعلق به خانواده بوراژیناسه( Echium amoenum)گل گاوزبان 

از کرک های نرم و نازک، یا بلند و ابریشمی و دارای گل های لوله ای شکل به رنگ آبی مایل به ارغوانی می باشد. میوه آن فندقه، 

به استان نوک تیز و سطح آن دارای برجستگی های کوچک و متعدد است. از مناطق رویشی گیاه گل گاو زبان در ایران می توان 

دهی این های شمال ایران )گیالن، مازندران، ارتفاعات کندوان، کالردشت، چالوس(، ارتفاعات حیران و قزوین اشاره کرد. فصل گل

 . الزم(Sayyah et al., 2009) رسدباشد. گل، برگ و سرشاخه های گلدار آن به مصرف دارویی میگیاه اواسط بهار و تابستان می

 اروپایى زبان گاو و بیشتر است شده پرداخته ایرانى گاوزبان اکسیدانىخواص آنتى کمتر به ایرانى منابع در متاسفانه که است ذکر به

توانند گاوزبان می. تحقیقات نشان داده است برخی داروهای گیاهی مانند گل(Heidari et al., 2006) است گرفته قرار توجه مورد

 ,.Naseri et al) الونوئیدها( سبب مهار عوامل التهابی و کاهش فعالیت ماکروفاژها گردنداز طریق برخی ترکیبات فعال آن )ف

مطالعات فیتوشیمیایی نشان دهنده وجود ترکیباتی نظیر رزمارینیک اسید، آنتوسیانیدین، فالونوئیدها و لینولنیک اسید در  (.2018

 -بان که در ایران برای درمان اضطراب و افسردگی، سرفه، ذاتگاوزگل .(Delorme et al., 1977) باشدگاوزبان میعصاره گل

شود، حاوی ترکیبات ساپونینی، فالونوئیدی و فاقد ترکیبات آلکالوئیدی، تانن و گلیکوزیدهای سیانوژنیک الریه و تشنج استفاده می
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اضطرابی آن -روز تأثیر ضد 03روز به  51است و اگرچه اثر ضد اضطرابی آن از دیازپام کمتر است، اما با افزایش زمان مصرف از 

  (.Abed et al., 2014) شودبیشتر می

های اخیر، تمایل به پژوهش و تحقیق در خصوص داروهایی با منشأ طبیعی به ویژه گیاهی افزایش چشمگیری در سال

شود، خوابی استفاده میبیهای عصبی، اضطراب و که در درمان تنش (Tranquival) یافته است. بطور مثال داروی ترانکی وال

آذین ، گل(Passiflora incarnata) ساعتیهوایی گل، اندام(Valeriana officinalis) الطیبهای گیاهی ریشه سنبلحاوی عصاره

 حاوی اسانس مرزه خوزستانی( Dentol)و داروی دنتول ( Melissa Officinalis) و برگ بادرنجبویه( Humulus lupulus)رازک 

(Satureja Khuzestanica) هایی از سنتز داروهای با منشأ گیاهی است.عنوان تسکین دهنده درد دندان کاربرد دارد، نمونهکه به 

-های علمی در مراحل مختلف تهیه داروهای گیاهی سبب شده که برخی از آنهای گوناگون استخراج و روشگیری از تکنیکبهره

ها همراه با دیگر داروهای سنتزی در بازار جهانی عرضه شده و مورد استفاده قرار گیرد. در همین راستا و با توجه به اهمیت 

اکسیدانی و ترکیبات زیست فعال این گیاه ، فعالیت آنتی(Echium amoenum) زبانگل گاو و ارزشمند داروییترکیبات مؤثره گیاه 

 . گرفتمورد بررسی قرار 

 

 ها مواد و روش  .2

 آوری نمونه گیاهیجمع -

آوری گردید و در هرباریوم از اراضی کشاورزی شهرستان کالردشت جمع 5033در خرداد ماه  (E. amoenum) زبان ایرانیگل گاو

های ظاهری و ارگانولپتیک شناسایی شد )شماره سند تهران با استفاده از ویژگی کشور در مراتع و هاجنگل تحقیقات مؤسسه

(. پس از انتقال نمونه گیاهی به آزمایشگاه، اندام گل از گیاه گل گاو زبان جدا گردید و در سایه و به دور از نور مستقیم 89908

ترکیبات مؤثره گیاه مورد  استحصال شده گیاه با آسیاب برقی خرد و جهتهای هوایی خشک خورشید خشک گردید. سپس بخش

 گرفت. قرار استفاده

 تهیه عصاره به روش ماسراسیون )خیساندن( -

و  13های خالص، های اتانول و استون با غلظتگرم از گیاه پودر شده به وسیله آسیاب برقی، توزین شد. از حالل 13در این روش

ها با کاغذ صافی واتمن شماره یک فیلتر شدند و بخش جامد آن جدا استفاده شد. سپس عصاره حجمی(-درصد )حجمی 51

، ساخت سوئیس( و عصاره استونی توسط آون Buchi R-300گردید. عصاره اتانولی به وسیله تبخیر کننده چرخان تحت خأل )

، UO11ا توسط خشک کن انجمادی )مدل هتغلیظ و سپس عصاره C°01، ساخت آلمان( در دمای Memmert VO49تحت خأل )

 (.Arabshahi-Delouee and Urooj, 2007) خشک و به پودر تبدیل شدند -C°03 ساخت ایران( در دمای

 فنولی کل گیری مقدار ترکیباتاندازه -

بر این اصل . اساس این روش (Singleton et al., 1999) شد سیوکالتیو انجام-فولین کل بر اساس روشفنولی میزان ترکیبات

ها با انتقال تک الکترون خود به آن در ها و پلی فنولسیوکالتیو یک ترکیب اکسنده است. فنول -استوار است که واکنشگر فولین

نانومتر بیشترین میزان جذب را نشان می  563نمایند که در محیط قلیایی، این ترکیب را احیا کرده و ایجاد رنگ آبی در محیط می

https://yafte.lums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=Satureja+Khuzestanica+.
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شود و نتیجه نهایی بصورت معادل گالیک اسید بر ترل دقیق این روش گالیک اسید به عنوان استاندارد استفاده میدهد. برای کن

لیتر از میلی 1/3ها تهیه شد. لیتر از عصارهمیلیگرم/میلی 5 شود. غلظتگرم وزن خشک ماده بیان می 533حسب میلی گرم در 

 لیتر محلولمیلی 2 شد. سپس هم زده دقیقه 1 مدت مخلوط شد و به نرمال 2/3کالتیو سیو لیتر واکنشگر فولینمیلی 1/2 با هاعصاره

 اتاق توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر دمای در ساعت 2از  ها پسنمونه اضافه شد. جذب لیتر در گرم 51با غلظت  سدیمکربنات

به  عنوان محتوای فنولی کل عصارهنتایج به نجام و میانگینا تکرار سهدر  گیری شد. آزمایشاتنانومتر اندازه 563 بنفش درماورا

 (.Ordone et al., 2008) شد گرم عصاره گزارش در اسید معادل گالیک گرممیلی صورت

 گیری مقدار ترکیبات فالونوئیدی کلاندازه -

 -غلظت یک میلی (.Chang et al., 2002) شد سنجی ارزیابیرنگ هایروش طریق از عصاره سنجش میزان فالونوئید کل هر

لیتر آلومینیوم کلرید میلی 5/3لیتر متانول حل شد. سپس میلی 1/5لیتر از نمونه در میلی 1/3عصاره تهیه شد.  هر از لیترمیلی گرم/

اضافه میلی لیتر آب مقطر هم به آن  8/2میلی لیتر از پتاسیم استات یک موالر و در نهایت  5/3درصد به آن افزوده شد، سپس  53

نانومتر توسط دستگاه  051 موج طول در حاصل مخلوط جذب دقیقه در دمای اتاق نگهداری شد. سپس 03شد و به مدت 

 شد. میزان رسم  منحنی  کالیبراسیون استفاده برای عنوان استاندارد به کوئرستین شد. گیریماوراءبنفش اندازه-مرئی اسپکتروفوتومتر

میلی  بر حسب و نتایج محاسبه استاندارد منحنی از از معادله بدست آمده استفاده با هاعصاره در موجود کل ترکیبات فالونوئیدی

  (.Ranjba et al., 2015) گردید گزارش ها میانگین آن و انجام تکرار سه در شد. آزمایشات عصاره بیان گرم هر در کوئرستین گرم

 DPPH (1, 1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl)کنندگی رادیکال آزاد قدرت مهار -

-هایی با غلظتبرای این منظور، محلول (.Shimada et al., 1992) همکاران انجام شد و شیمادا روش به آزاد رادیکال مهار توانایی

 5عصاره میلی لیتر از هر نمونه  5میکروگرم بر میلی لیتر( عصاره تهیه شد.  به  133و 033،  033،  233، 533های مختلف از )

هیدرازیل( اضافه شد و مخلوط حاصل را بخوبی تکان داده و به  -پیکریل -)دی فنیل DPPHموالر میلی 5/3لیتر محلول میلی

در مقابل بالنک  DPPHنانومتر با  155ها در طول موج دقیقه در اتاق تاریک قرار داده شد. سپس جذب نوری نمونه 03مدت 

 Kulisic) اکسیدان نمونه بیشتر باشد رنگ محلول حاصل زردتر استذکر شده هر چه قدرت آنتیقرائت شد. با توجه به مکانیسم 

et al., 2004)های آزاد یا احیای . درصد مهار رادیکالDPPH :توسط ترکیب آنتی اکسیدان از رابطه زیر قابل محاسبه است 

     
       

  
                                                                                                                                             

: جذب    های آزاد(، اکسیدان در برابر رادیکالهای آزاد )درصد بازداری آنتی: درصد مهار رادیکال     که در آن 

عنوان کنترل مثبت استفاده گردید به (BHT) دار شدهتولوئن بوتیلباشد. در این تست از هیدروکسی : جذب نمونه می   کنترل و 

 که است عصاره های اتانولی و استونی محاسبه گردید. بدیهی IC50تکرار انجام و میانگین آنها گزارش شد. سپس  سهها در و نمونه

 (.Zarshenas et al., 2016)باشد میبیشتر  آزاد، هایمهار رادیکال یا اکسیدانیقدرت آنتی کوچکتر باشد عدد این چه هر

 احیاکنندگی قدرت تعیین -

کنندگی شاخصی . قدرت احیا(Yen and Chen, 1995)کنندگی عصاره ها از طریق روش ین و چن ارزیابی شد میزان قدرت احیا

کنندگی عصاره نمونه گیاهی بیشتر باشد، بیانگر فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه است. هر چه قدرت احیاجهت ارزیابی فعالیت آنتی
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میلی  1/2لیتر از محلول عصاره تهیه شد و با میکروگرم بر میلی 133و 033، 033 ،233، 533اکسیدانی باالی آن است. غلظت های 

مخلوط شد. در دمای  (K3Fe(CN)6) درصد پتاسیم فری سیانید 5لیتر محلول میلی 1/2و  pH= 6/6موالر با  2/3لیتر بافر فسفاته 

ها افزوده %( به نمونه53لیتر از محلول تری کلرو استیک اسید )میلی 1/2دقیقه نگهداری شد، سپس  23درجه سانتیگراد به مدت  13

از اتمام  دور در دقیقه قرار داده شدند. پس 033دقیقه در دستگاه سانتریفیوژ  53ها به مدت شد تا واکنش متوقف شود. سپس نمونه

درصد فریک  5/3لیتر محلول میلی 1/3میلی لیتر آب مقطر مخلوط شد و  1/2لیتر از قسمت باالی محلول با میلی 1/2این مرحله 

 هاینانومتر خوانده شد. در این آزمایش اسید آسکوربیک با غلظت 533به آن اضافه شد و جذب بالفاصله در  (FeCl3) کلرید

عنوان استاندارد استفاده شد. آزمایش برای نمونه و استاندارد سه بار تکرار لیتر بهمیکروگرم بر میلی 133و 033، 033، 233، 533

 (.Yildirim et al., 2001) باشدکنندگی باالی عصاره میدهنده قدرت احیاشد. میزان جذب باال نشان

 

 نتایج و بحث. 3

 مقدار کل ترکیبات فنولی و فالونوئیدی -

های محیطی دهند که در پاسخ به استرسگروه مهمی از ترکیبات گیاهی به عنوان متابولیت های ثانویه را تشکیل می ترکیبات فنولی،

توانند به های آزاد را داشته و میسازی رادیکالهای هیدروکسیل، توانایی خنثیشوند. این ترکیبات به دلیل داشتن گروهایجاد می

 Fukumoto)شود میاکسیدانی بیشتر عمل نمایند. با افزایش ترکیبات فنولی کل خاصیت آنتی عنوان دهنده الکترون و یا هیدروژن

et al., 2000)سیوکالتیو-. مقدار ترکیبات فنولی کل بر اساس روش فولین (Folin-Ciocalteu) طور هگیری شد. این روش باندازه

کننده اکسیدانی و در واقع تعیینهای بررسی ظرفیت آنتیمکمل روشکند بلکه همیشه اکسیدانی را بررسی نمیمستقیم ظرفیت آنتی

باشد که بر مبنای رنگ سیوکالتیو مخلوطی از فسفومولیبدات و فسفوتنگستیک اسید می-باشد. معرف فولینترکیبات فنولی کل می

  (.Lester et al., 2012) گیری نمایدتواند مقدار ترکیبات فنولی کل را اندازهکند و میسنجی عمل می

 در اتانولی و استونی هایحالل از حاصلفنولی و فالونوئیدی  ترکیبات کل مقدار میانگین مقایسه و واریانس آنالیز نتایج

 ≥ p)داری معنی اختالف نتایج، مطابق .آمده است 5در جدول  (p ≤ 0.05) استخراج ماسراسیون روش در مختلف هایغلظت

کل و فالونوئیدی  فنولی ترکیبات استخراج میزان ها مشاهده شد و بیشترین% حالل51درصد و  13های خالص، بین غلظت (0.05

 برای را تریبیش توانایی آب با حالت مخلوط در حالل هر دو .(5 جدول) آمد دستبه حالل دو هر درصد 13غلظت  در کل

 آب و میزان افزایش دهنده آن است که باکه این امر نشانداشتند  خالص حالت به اندام هوایی گیاه نسبت از مؤثره مواد استخراج

از  و فالونوئیدها هافنول استخراج جهت عموماً الکلی هاییابد. حاللکل افزایش می ترکیبات فنولی استخراج میزان قطبیت بیشتر،

 ترکیبات استخراج میزان ها،حاللخالص  حالت با مقایسه در آب-الکل هایگیرند و مخلوطمی قرار استفاده مورد طبیعی منابع

های آلی به تحقیقات نشان داده است که حالل .(Sayyah et al., 2009) دهندمی افزایش برابر چندین را فنولی و فالونوئیدی

 های گیاهی دارند( توانایی بیشتری نسبت به حالت خالص در استخراج ترکیبات فنولی از بافت03-83صورت مخلوط با آب )%

(Suzuki et al., 2002).  در پژوهش انجام گرفته بر روی گیاهmashua (Tropaeolum tuberosum Ruíz and Pavón)  مشاهده

های آلی با تشکیل یک محیط نسبتاً قطبی همراه بوده و بنابراین استخراج مقادیر و انواع بیشتری از شد که افزودن آب به حالل

  (.Chirinos et al., 2007) گرددترکیبات فنولی در این شرایط میسّر می
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 های گل گاوزبانمقدار ترکیبات فنولی و فالونوئیدی کل موجود در عصاره. 1 جدول

 غلظت اتانول 

Concentration of ethanol 

 غلظت استون

Concentration of acetone 
 Pure 50% 75% Pure 50% 75% 

 ترکیبات فنولی کل
Total phenolic contents 

 

19.230.27d 
 

62.312.52a 
 

52.142.77b 
 

12.410.63f 
 

38.151.64c 

 

37.961.92c 

 ترکیبات فالونوئیدی کل
Total flavonoid contents 

24.620.35d 65.721.74a 58.751.23b 15.531.62f 36.522.23c 38.482.63c 

است. درصد 4دار در سطح احتمال حروف غیر مشابه بیانگر اختالف معنی  

 DPPHکنندگی رادیکال آزاد قدرت مهار -

DPPH باشد و محلول متانولی آن یک رادیکال آزاد پایدار است که دارای الکترون منفرد بر روی یکی از اتم های پل نیتروژنی می

پایه و اساس ارزیابی  DPPHدهد. مهار رادیکال آزاد نانومتر نشان می 155باشد که جذب نوری خوبی را در دارای رنگ بنفش می

اکسیدان موجود در اکسیدانی است و به دلیل سهولت و سرعت این آزمون، معموالً این روش برای بررسی مقدار آنتیظرفیت آنتی

. اساس این روش بر مبنای احیاء رادیکال آزاد (Chen et al., 2013) شودترکیبات گیاهی و یا برای دانه های روغنی استفاده می

DPPH باشد که نتیجه این عمل، باعث ایجاد رنگی در های آزاد در محیط میها در غیاب سایر رادیکالاکسیدانبه وسیله آنتی

. به عبارت دیگر رادیکال (Prevec et al., 2013) باشدگیری میشود که شدت آن با دستگاه طیف سنجی قابل اندازهمحیط می

DPPH  کند و در نتیجه آن، اکسیدان عمل میکننده مانند آنتیمولکول اهدابه عنوان پذیرنده الکترون از یکDPPH  بهDPPH2 

یابد و نانومتر کاهش می 155شود. بنابراین شدت جذب در شود. در این حالت رنگ بنفش محیط به رنگ زرد تبدیل میتبدیل می

اکسیدانی آن پی برد. معموالً نتایج یات آنتیتوان به خصوصگیری کاهش شدت جذب به وسیله طیف سنجی میاز روی اندازه

به منظور بررسی فعالیت ضد رادیکالی عصاره  DPPH. آزمون (Mishra et al., 2012) شودبیان می IC50بر پایه  DPPHآزمون 

داری روی مهار اثر معنی (BHT) اکسیدان سنتزیفنولی گیاه انجام شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که غلظت عصاره ها و آنتی

(. 5یابد )شکل ها افزایش میکنندگی عصارهطوریکه با افزایش غلظت میزان فعالیت مهارهب (p ≤ 0.05)دارند  DPPHرادیکال آزاد 

میکروگرم  033و  233های ترتیب در غلظتهای استونی و اتانولی بهبرای عصاره DPPHکنندگی رادیکال آزاد بیشترین درصد مهار

 هافنل باالی های گیاهی به غلظت میزانعصاره DPPHکنندگی رادیکال آزاد دست آمد. فعالیت مهارهدرصد ب 0/55و  9/82 بر لیتر

های باالتر ترکیبات فنولی، به یابد. در غلظتبستگی دارد و با افزایش غلظت اثر مهارکنندگی افزایش می و فالونوئیدهای موجود

های آزاد و به دنبال آن توانایی هیدروکسیل موجود در محیط واکنش، احتمال پروتون دهی به رادیکالهای دلیل افزایش تعداد گروه

درصد رادیکال  13تواند )غلظتی از عصاره که می IC50یابد. بر اساس محاسبات انجام گرفته، میزان کنندگی عصاره افزایش میمهار

میکروگرم بر  120/3و  689/3لی و استونی گیاه مورد نظر به ترتیب برابر با های اتانورا مهار کند( برای عصاره DPPHهای آزاد 

. در (Pilerood et al., 2014) های دیگر محققان همخوانی و مطابقت داردلیتر بدست آمد. نتایج بدست آمده با نتایج پژوهشمیلی

های در حضور غلظت DPPHکنندگی رادیکال ارپژوهش انجام گرفته بر روی عصاره میوه ولیک نتایج آنالیز واریانس درصد مه

نشان داد که نوع و غلظت  BHTو نیز آنتی اکسیدان سنتزی  Hawthorn (Crataegus Elbursensis) مختلف عصاره میوه ولیک

وابسته به  اکسیدان سنتزیرادیکالی در عصاره و نیز آنتیدارند. فعالیت ضد DPPHداری بر مهار رادیکال آزاد ها اثر معنینمونه

اکسیدان سنتزی کنندگی رادیکال آزاد باالتری نسبت به آنتیطوری که با افزایش غلظت، عصاره میوه فعالیت مهارغلظت بود به
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BHT اکسیدان سنتزی نشان داد و از این نظر قابل رقابت با آنتیBHT اکسیدانی عصاره استونی ولیک بود. افزایش فعالیت آنتی

 توان با افزایش مواد فنولی و فالونوئیدی )ترکیبات فعال شناخته شده با خاصیت آنتیرا می BHTاکسیدان سنتزی نسبت به آنتی

. در تحقیقی دیگر بر روی دو گونه بلوط کوئرکوس کریس و کوئرکوس (Salmanian et al., 2014) اکسیدانی( مرتبط دانست

وناگون مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت های گدر غلظت DPPHهای روبور میزان مهار رادیکال

ای افزایش یافت که علت این های آزاد به طور قابل مالحظهمیکروگرم در لیتر، درصد مهار رادیکال 1/52-533عصاره متانولی از 

. (Rakic et al., 2007) کنندگی عصاره نسبت داددنبال آن افزایش قدرت مهارهتوان به افزایش غلظت ترکیبات فنولی و بامر را می

-نتایج بدست آمده نشان داد که فعالیت مهار (.Eryngium caucasicum Trautv) در بررسی انجام گرفته بر روی گیاه زولنگ

باال قابل رقابت های های زولنگ در غلظتکنندگی عصاره متانولی باالتر از عصاره اتانولی زولنگ بود. فعالیت ضدرادیکالی عصاره

. نتایج پژوهش حاضر با نتایج دیگر محققان همخوانی داشت. این (Salmanian et al., 2013) بود BHTاکسیدان سنتزی با آنتی

های گیاهی وابسته به غلظت است و با افزایش غلظت عصاره DPPHکنندگی رادیکال آزاد محققان گزارش کردند که فعالیت مهار

 .(Sun et al., 2011; Mok et al., 2012) شدت یافتکنندگی اثر مهار

     

 ها. مقایسه میانگین قدرت احیاکنندگی در نمونه2شکل     ها   در نمونه DPPH.  مقایسه میانگین درصد مهارکنندگی رادیکال 1شکل 

 احیاکنندگی قدرت -

مورد سنجش قرار  (فرو) فریک( به آهن دو ظرفیتی)ها برای احیاء آهن سه ظرفیتی کنندگی، توانایی عصارهدر آزمایش قدرت احیا

گیرد و افزایش در جذب نوری اکسیدانی بر اساس جذب نوری صورت میهای آنتیگیری فعالیتمی گیرد. در این روش اندازه

 کلرو تری سیانید،-فری اکسیدان با پتاسیمآنتیباشد. در این روش ترکیبات اکسیدانی میمخلوط واکنش بیانگر افزایش فعالیت آنتی

گیری نانومتر قابل اندازه 533نمایند که در طول موج می ایجاد رنگی آبی کمپلکس و شده ترکیب فریک کلرید و اسید استیک

بیشتر  کنندگی دارند، یعنی جذب نوریها رابطه مستقیمی با قدرت احیاکنندگی جذب نوری نمونهاست. در روش قدرت احیا

های اتانولی و استونی با کنندگی عصارهفعالیت احیا (.Jayaprakash et al., 2001) کنندگی بیشتر خواهد بودبیانگر خاصیت احیا

-نشان داده شده است. افزایش در جذب مخلوط واکنش قدرت احیا 2درصد و استاندارد آسکوربیک اسید در شکل  13غلظت 

ها با افزایش میزان غلظت عصاره، افزایش یافته و همه مقادیر فعالیت کنندگی عصارههد. قدرت احیادها را نشان میکنندگی نمونه

ها و در نتیجه کنندگی عصارهباالیی را نشان دادند. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تأثیر نوع حالل و غلظت روی قدرت احیا
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کنندگی است. ویژگی و استاندارد اسکوربیک اسید دارای بیشترین قدرت احیا (p ≤ 0.05)دار است اکسیدانی آنها معنیفعالیت آنتی

دهی ترکیبات بستگی دارد. به عبارتی با افزایش میزان ترکیبات فنولی موجود در عصاره، قدرت کنندگی به توانایی الکتروناحیا

توان به تفاوت در نوع کنندگی را میز نظر قدرت احیاها ایابد. اختالف مشاهده شده بین عصارهها افزایش میکنندگی آناحیا

عالوه بر این ترکیباتی نظیر اسکوربیک اسید، (. Chaouche et  al., 2014) ترکیبات فنولی استخراج شده توسط حالل نسبت داد

شوند و ذب الکترون میآمینو اسیدها و قندها که دهنده الکترون هستند سبب احیا درصد بیشتری از یونهای آهن سه ظرفیتی با ج

 ,.Valizadeh et al) با نتایج سایر محققان مشابهت و همخوانی دارد حاصلیابد. نتایج بنابراین شدت جذب محلول افزایش می

میزان جذب نمونه  ،اکسیدانی درختان اکالیپتوس کاملدولنسیس و کاج جنگلی نتایج نشان داد. در بررسی خواص آنتی(2015

( و گونه کاج بود و دو گونه مورد Cلیتر بیشتر از نمونه استاندارد )ویتامین میکروگرم بر میلی 1/52های باالی ظتاکالیپتوس در غل

 .(Nazari et al., 2013) ندکنندگی( را داشتمطالعه همانند نمونه استاندارد در مقادیر غلظت باال، بیشترین میزان جذب )قدرت احیا

کنندگی استفاده شد. نتایج نشان اکسیدانی بومادران، درمنه و بابونه از روش قدرت احیادر پژوهشی دیگر برای ارزیابی خواص آنتی

-ترتیب مربوط به درمنه، بابونه و بومادران بود. محدوده فعالیت آنتیکنندگی از بیشترین به کمترین مقدار بهداد که قدرت احیا

Fe) میکرومول آهن فرو 951تا  135اکسیدانی آنها از 
گرم عصاره بود که این فعالیت با افزایش غلظت عصاره رابطه در میلی (+2

نتایج ( .Eryngium caucasicum Trautv) . در مطالعه انجام گرفته بر روی گیاه زولنگ(Mirzaei et al., 2010) مستقیم داشت

داشتند.  BHTاکسیدان سنتزی با یکدیگر و آنتی (p ≤ 0.05)داری تالف معنیکنندگی اخها از نظر قدرت احیاکه عصاره نشان داد

های ای افزایش یافت و در تمامی غلظتطور قابل مالحظههای حاوی عصاره بههمچنین با افزایش غلظت، میزان جذب محلول

. در بررسی قدرت (Salmanian et al., 2013) دارای بیشترین قدرت احیاکنندگی بود BHTاکسیدان سنتزی مورد بررسی آنتی

-میزان فعالیت احیا ،دهی، آزمایشات نشان داد که با افزایش غلظتدر مرحله گل E.caucasicumکنندگی عصاره متانولی احیا

 .(Ebrahimzadeh et al., 2009) کنندگی عصاره نیز افزایش یافت. نتایج حاصل از این تحقیقات با پژوهش حاضر مطابقت دارد

 

 گیری نتیجه. 4

اکسیدانی باال است. دست آمده از این بررسی نشان داد گیاه گل گاوزبان منبعی غنی از ترکیبات فنولی با خاصیت آنتیهنتایج ب

 دست آمده از این گیاه با بیشترین مقدار ترکیبات فنولی و فالونوئیدی، باالترینهدرصد ب 13های اتانولی و استونی با غلظتعصاره

های سنتزی بر سالمت انسان، مطالعه و اکسیداناکسیدانی را به خود اختصاص دادند. نظر به اثرات نامطلوب آنتیفعالیت آنتی

های پژوهش بیشتر در زمینه کاربرد این عصاره در صنایع غذایی جهت جلوگیری از فساد اکسیداتیو اسیدهای چرب و شرکت

 گردد.ای ناشی از اکسیداتیو محیط بیولوژیکی پیشنهاد میهمنظور پیشگیری از بیماریدارویی به
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