
مقاله پژوهشی

١٣٩٣، ١٣ ،۲۶۶-۲۴۹
یتدو جمعییاندام هوااکسیدانییآنتیتو فعالیديفالونوئی،فنلیباتترکيامحتویسهمقا

Scutellaria(ياسنبلهیبشقابیاهگ Pinnatifida (یراندر شمال ا
٣3نالي، ٢، ١
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چکیده
هاي ر تنشها در برابکننده سلولاکسیدانی حفاظتدها ترکیبات آنتیها و فالونوئیفنل، پلیفنولیکاسیدهاي :زمینه و هدف

در . نمایندهاي آزاد نقش مهمی را در سالمت گیاهان و جانوران ایفا میاکسیداتیو هستند که با به دام انداختن و مهار رادیکال
، به منظور Scutellaria pinnatifidaاکسیدانی اندام هوایی این پژوهش، محتواي ترکیبات فنلی، فالونوئیدي و فعالیت آنتی

.اکسیدانی، تعیین شده استاج ترکیبات آنتیسازي استخربهینه
، %80ل و، متان%80پودر خشک اندام هوایی دو جمعیت دیزین و کجور در اتانولازآزمایشگاهی مطالعهاین در :هامواد و روش

نوئیدي با سپس محتواي ترکیبات فنلی و فالو. گیري شداستات به دو روش خیساندن و کاربرد امواج فراصوت عصارهآب و اتیل
ي هاها با دو روش سنجش ظرفیت پاکسازي رادیکالاکسیدانی عصارهفعالیت آنتی. جش گردیدهاي اسپکتروفتومتري سنروش
آنالیز . لینولئیک اسید ارزیابی شد/ بتاکاروتندر سیستم و سفیدشدگی )DPPH(پیکریل هیدرازیل-1دي فنیل -2و 2آزاد 

.شدي مختلف انجام هاهاي دادهبراي مقایسه میانگین) ANOVA(یانس یک طرفه و دو طرفه ها به کمک تجزیه وارآماري داده
در عصاره اندام هوایی جمعیت ) گرم بر گرم وزن خشکمیلی8و 17به ترتیب (باالترین مقدار فنل و فالونوئید تام :هایافته

محتواي ترکیبات فوق با روش ،ه در جمعیت دیزینکیدر حال. به روش خیساندن حاصل شدلی وگیري اتانکجور از طریق عصاره
لی و ولی، متانوهاي اتانعصارهIC50میزان ). گرم بر گرم وزن خشکمیلی6/1و 6/5به ترتیب (گیري مشابه بسیار کمتر بود عصاره

ه عصاره به طور قابل و فالونوئیدي این سیمحتواي فنل. بدست آمدلیتر میلیدر گرممیلی1/0-2/1آبی جمعیت کجور حدود 
یت پاکسازي ظرفي آبی تهیه شده به روش خیساندن،هابه استثناي عصاره. استاتی بودهاي اتیلاي بیشتر از عصارهمالحظه
نتایج . اي کمتر از جمعیت کجور بودجمعیت دیزین، به طور قابل مالحظهي مختلف هاتوسط عصارهDPPHي آزاد هارادیکال

لینولئیک اسید نشان داد که باالترین /بتاکاروتنسیستمزموناکسیدانی این دو جمعیت در آآنتیحاصل از سنجش خاصیت
به ترتیب (ي آبی آماده شده به کمک امواج فراصوت ایجاد شده بود هادرصد بازدارندگی از پراکسیداسیون لیپیدها توسط عصاره

. )ي کجور و دیزینهابازدارندگی توسط عصاره جمعیت%50و 93%
سه عامل جمعیت، روش استخراج و نوع تأثیرها تحت ي ترکیبات فنلی و فالونوئیدي تام عصارههااختالف میانگین:گیرينتیجه
لی ومربوط به عصاره متانDPPHاکسیدانی در جمعیت کجور مشاهده شد که در روش باالترین فعالیت آنتی. دار بودمعنی،حالل

.بود) حاصل از کاربرد امواج فراصوت(وش مهار پراکسیداسیون لیپید مربوط به عصاره آبی و در ر) حاصل از روش خیساندن(

ايهلگیاه بشقابی سنباکسیدانی، فالونوئید، فعالیت آنتیسنجش ،فنلگیري، سنجشروش عصاره:کلیديهايواژه

، تهران، ایران، دانشگاه الزهرازیستیدانشکده علوم علوم گیاهی، استادیار گروه ) نویسنده مسئول(-1
azrasaboora1034@gmail.com: ، پست الکترونیکی021-88058912: نگاردور،021-88058912: تلفن

، تهران، ایران الزهرادانشگاه گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، ، فیزیولوژي گیاهیکارشناس ارشد -2
، تهران، ایرانید بهشتیپژوهشکده علوم پایه کاربردي جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه شهشناسی گیاهی، گروه آموزشی زیستمربی-3
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مقدمه
و خانواده نعنائیان Scutellariaگیاه بشقابی از جنس 

(Lamiaceae)که عموماً با نام ،گونه است350ل شام
اغلب این . ]1[شود شناخته میskullcapsانگلیسی 

هاي معتدل و علفی و چند ساله هستند و در اقلیم،گیاهان
هاي گرمسیري اروپا، آمریکا و شرق آسیا رشد کوهستان

متر متغیر سانتی5-100ها بین طول آن. ]2[کنند می
اي و نیز به شکل درختچههاد کمی از آناما تعدااست

چهار وجهی داراي هاساقه. برخی نیز آبزي هستند
داراي دو لب باال و پایین هاي متقابل و گلهابرگ
این جنس به راحتی از طریق شکل بشقاب مانند . باشندمی

. ]3[غالف یا کاسه گل قابل شناسایی است 
باشدمیایراندرگونه22دارايScutellariaجنس

است، بقیه عالوه بر ایران در ایرانبومیآنگونه10که
شمال سوریه، عراق، آناتولی، قفقاز، ترکمنستان و 

گیاهان این جنس به طور . ]4-5[رویند افغانستان نیز می
گسترده و براي سالیان متمادي در طب سنتی به صورت 

همچنین از ،اندچاي و دارو مورد استفاده قرار گرفته
Scutellariaهاي ریشه baicalensisالریه، براي درمان ذات

اسهال خونی، زکام و عفونت روده نیز استفاده شده است 
]6 ،3[.

از سال Scutellariaشناخت ترکیبات شیمیایی جنس 
مورد توجه بوده است ولی بر اساس تحقیق 1889

Xiaofei و همکاران و نتایجZeng همکارشو ،
به عنوان Lernerو Goldschmiedtاسکوتالرین توسط 

از گیاه 1910اولین ترکیب فالونوئیدي در سال 
Scutellaria altissimaسپس در .]3، 7[تخلیص گردید

ترکیب 295تحقیقات بعدي جداسازي و شناسایی 

گونه مختلف این جنس گزارش شد 35شیمیایی دیگر از 
این ترکیبات شیمیایی که تاکنون در گیاهان جنس . ]3[

Scutellariaهافنولیک اسیداند شامل شناسایی شده ،
ها، کاروتنوئیدها و ترپنها، دي و تريایریدوئیدها، کومارین

ترکیبات فنلی از جمله .]8[باشند فالونوئیدها می
ي هاي ثانوي گیاهان هستند که از هستههامتابولیت

اند و به ساخته شدهOHآروماتیک و یک یا چند گروه 
، فالونوئیدها، ها، کومارینهافنولیک اسید، ي سادههافنل

و ها، لیگنان)هاپروسیانیدین(ي متراکم ها، تاننهااستیلبن
لیل دهاین ترکیبات ب. ]9[شوندتقسیم میهالیگنین

عنوان عوامل کاهنده ه توانند بخصوصیات ردوکس خود می
)oi(در پاکسازي اکسیژن یکتایی) ي پروتونهادهنده(

،دلیل ساختار شیمیایی متنوعه کرده و بدخالت 
اکسیدانی نشان دهندهایی را در فعالیت آنتیتفاوت

لکولی ووزن مفنلی بافالونوئیدها از ترکیبات پلی]. 9- 11[
، گروه )C6C3C6(پروپان فنیلکم و داراي اسکلت دي

در ي ثانوي هستند که تقریباًهابزرگی از این متابولیت
زیر گروه اصلی 6در دارند و معموالًهمه گیاهان وجود 

و ها، فالوانولها، فالونونها، ایزوفالونها، فالونهافالونول
تعداد و موقعیت . شوندبندي میطبقههاآنتوسیانیدین

اکسیدانی این ترکیبات فعالیت آنتی،فنلیOH–هاي گروه
].9[دهد قرار میتأثیررا تحت 
ازتوجهیقابلمقادیردارايScutellariaيهاگونه

جنساینزیستیفعالیتمسئولکههستندفالونوئیدها
يهاگونهازفالونوئیدنوع60ازبیشتاکنون.باشندمی

ترینمهمکهاستشدهشناساییScutellariaمختلف
وگونوزید،اسکوتالرین،بایکالئین،وگونین،ژنین،اپیهاآن

.]12- 13[استبایکالینواینکریزین
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A Hamiltهاي اسکوتالریا در ایران یکی از گونه

S.Pinnatifidaبشقابی «باشد که با نام فارسیمی
این گیاه در مناطق . ]14[شناخته شده است »ايسنبله

ها، در سواحل هاي انبوه، بیشهمختلف ایران و در جنگل
، گیاهی پایا، ]5، 15[کند ها رشد میها و رودخانهدریاچه
اي هاي شانههایی با دندانهده چوبی شده، داراي برگدر قاع

هاي ارغوانی، عمیق یا کم عمق با تقسیمات خطی و گل
لب پایینی جام آن در سطح فوقانی زرد وزرد - ايقهوه

باشد و موسم گلدهی آن اردیبهشت و خرداد میاست رنگ 
در مورد خصوصیات فیتوشیمیایی، خواص دارویی، . ]4- 5[

اکسیدانی و سایر خصوصیات دیگر این گیاه در فعالیت آنتی
طی بررسی. باشدایران اطالعات کمی در دسترس می

S. pinnatifidaریشهکلرومتانیديعصارهفیتوشیمیایی

ترکیبوجود دوباراولینبرايهمکارانومحمدي
Skullcapflavone IIوWogoninترکیباتبه عنوانرا

. ]16[گزارش کردند گیاهیناریشهفالونوئیدهاياصلی
هاي فرار در مورد روغنهمکارش و Ghannadiگزارش

آوري شده از جمع(alpineزیر گونه S. pinnatifidaگیاه 
اندام هوایی این % 2/0نشان داد که حدود ) ن خراساناستا

عصاره %8/93در و دهدي فرار تشکیل میهاگیاه را روغن
هاي در نمونه. ]17[ودترکیب شناسایی شده ب30فوق 

Arth et Hamilt.S. pinnatifida,آوري شده از جمع
29هاي فرار شامل منطقه توچال در استان تهران، روغن

اندام هوایی و بیش %07/0که حدود ندترکیب مختلف بود
.]18[داد هاي فرار کل گیاه را تشکیل میروغن%96از 

دات زنده داراي هاي آزاد در تداوم حیات موجورادیکال
به عنوان مثال ،ي مثبت و منفی زیادي هستندهانقش

ROS)(گر اکسیژنهاي واکنشهاي آزاد و گونهرادیکال

ها، هایی نظیر پروتئینباعث اکسیداسیون مولکول

شوند که اسیدهاي آمینه، لیپیدها و اسیدهاي نوکلئیک می
هاي گسترده به سلول و مرگ آناین مسئله باعث آسیب

هاي آزاد مثبت رادیکالي هااز نقش،همچنین. شودمی
ي هااندازي مسیرها در راهوان به نقش آنتاکسیژن می

دهی سلول، بیان ژن و تنظیم فعالیت گوانیالت عالمت
هاي از طرف دیگر گونه. ها اشاره کردسیکالز در سلول

گر اکسیژن به صورت کامالً مشخص خواص واکنش
و ایمونولوژیکی سوپر اکسید دیسموتاز شیمیایی - فیزیکی

قرار داده و باعث افزایش صدمات اکسیداتیو تأثیررا تحت 
هیدروپراکسیدها، از جمله . ]19[شوند ها میدر سلول

هاي اکسیداسیون خود به خودي لیپیدها هترین فرآوردمهم
هاي حاصل از بوده که فاقد طعم و بو هستند ولی فرآورده

زیادي تأثیرتوانند ها میر آلدئیدها و کتونها نظیتجزیه آن
از اینرو به ،روي طعم و بوي مواد غذایی داشته باشند

خیر و یا مهار اکسیداسیون مواد غذایی معموالً از أمنظور ت
ها با اضافه کردن آن. گرددها استفاده میاکسیدانآنتی

هاکیفیت ماده غذایی حفظ شده و طول عمر نگهداري آن
هاي سنتزي در اکسیدانکاربرد آنتی. یابدفزایش مینیز ا

بعضی از کشورها به دلیل اثرات نامطلوبی که روي سالمتی 
امروزه . گذارند، محدود شده استافراد می

جات هاي طبیعی که از گیاهان و ادویهاکسیدانآنتی
و اثرات اکسیدانید به خاطر خواص آنتینآیبدست می

ی انسان به طور گسترده مورد ها روي سالمتمفید آن
.]20- 21[اند گرفتهبررسی قرار 

هاي مختلف خانواده نعنائیان حاوي ترکیبات فنلی گونه
و فالونوئیدي متنوعی هستند و اغلب بین محتواي این 

اي ها رابطهاکسیدانی این گونهترکیبات و خاصیت آنتی
ی ترکیبات ذکر بنابراین سنجش کم. مستقیم وجود دارد

هااکسیدانی آنراه خوبی براي برآورد ظرفیت آنتی،شده
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، )قطبی(ها ممکن است محلول در آب اکسیدانآنتی. ستا
هاي و یا متصل به دیواره) غیرقطبی(محلول در چربی 

هاي سازي روش استخراج و حاللبهینه. ]22[سلول باشند 
مورد استفاده که باعث جداسازي نوع خاصی از ترکیبات 

گذار در تأثیرگردد یک عامل تعیین کننده و یی میشیمیا
. هاي گیاهی استاکسیدانی عصارهگیري فعالیت آنتیاندازه
هاي گیاهی هاي خام تهیه شده از بافتجا که عصارهاز آن

معموالً در ،حاوي ترکیبات شیمیایی متنوعی هستند
اکسیدانی از چند روش مختلف ارزیابی خاصیت آنتی

گیري محتواي فنلی تام با معرف اندازه. ودشاستفاده می
Folin(سیوکالتو -فولین – Ciocalteu ( یک ارزیابی کلی از
ولی ،سازدها را فراهم میي ترکیبات فنلی تام عصارهامحتو

ممکن ،ها نبودهفنلنتیجه حاصل منحصر به محتواي پلی
است برخی از ترکیبات دیگر نیز با این معرف واکنش 

نتیجه میزان ترکیبات فنلی بیشتر از حد واقعی دهند و در 
ترکیبات فنلی مختلف در ،عالوه بر این. ]23[برآورد شود 
دهند که بستگی به به طور متفاوتی پاسخ می،این سنجش
ها دارد و مقدار فنل تام هاي فنلی مختلف آنتعداد گروه

هاي موجود در اکسیدانلزوماً منطبق بر غلظت کل آنتی
بنابراین با توجه به معایب این روش، . ]24[یست عصاره ن
هاي مکمل دیگر نظیر هاي گیاهی از طریق روشعصاره

تعیین درصد سفید شدگی بتاکاروتن که به نوعی معرف 
هاي اکسیدانمیزان پراکسیداسیون لیپیدها و ظرفیت آنتی

.شودنیز ارزیابی می،محلول در چربی است
اي ترکیبات فنلی و این مطالعه جهت مقایسه محتو
اکسیدانی عصاره اندام فالونوئیدي و ارزیابی ظرفیت آنتی

از ارتفاعات Scutellaria pinnatifidaهوایی دو جمعیت 
برخالف منطقه . دیزین و روستاي کجور انجام گرفته است

هاي تهران در شمال کوه،دیزین که در بخشی کوهستانی

، منطقه کجور واقع شده و داراي آب و هوایی سرد است
تر با بارندگی بین دو دره چالوس و هراز در ارتفاعات پست
جا که از آن. زیاد و آب و هوایی معتدل و مرطوب قرار دارد

در بسیاري از گیاهان بین محتواي ترکیبات فنلی و 
اي مستقیم وجود دارد، ها رابطهاکسیدانی آنخاصیت آنتی

قطبی و (لف چهار نوع حالل مختگیري با طی عصاره
ابتدا اثر حالل مورد استفاده براي استخراج ) قطبیغیر

ترکیبات فنلی و فالونوئیدي تام دو جمعیت سنجیده شد و 
ي فوق با استفاده از هااکسیدانی عصارهسپس ظرفیت آنتی

ي آزاد تولید شده هاي تعیین درصد مهار رادیکالهاآزمون
و ) DPPH(پیکریل هیدرازیل -1دي فنیل2و2توسط 

عصاره . لینولئیک اسید محاسبه گردید/سیستم بتا کاروتن
اي از مواد مختلف است و خام گیاهان حاوي طیف گسترده

استفاده هاییحاللگیري ازهاي عصارهدر بسیاري از روش
بنابراین . هستندمتفاوتقطبیتمیزاننظرازکهمی شود

مناسب باید بر حسب قطبیت و تنوع انتخاب حالل
نیز غلظت ماده استخراج رکیبات شیمیایی مورد مطالعه و ت

:ند ازاهداف این پژوهش عبارت. صورت گیردشده، 
حداکثرگیري که تعیین بهترین حالل و روش عصاره-1

تعیین ارتباط - 2اکسیدانی را فراهم کند فعالیت آنتی
ي ااکسیدانی دو جمعیت مورد بررسی با محتوفعالیت آنتی
.های و فالونوئیدي آنترکیبات فنل

هامواد و روش
:این مطالعه آزمایشگاهی به روش زیر انجام شد

از دو جمعیت S. pinnatifidaاندام هوایی :تهیه عصاره
استان تهران،(و دیزین ) استان مازندران، ایران(کجور 

آوري و پس از انتقال جمع1390در تابستان سال ) ایران
عصاره این . ر سایه خشک شدندبه آزمایشگاه بالفاصله د
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و Linهاي آن طبق روش ها و برگگیاه از سرشاخه
که بدین ترتیب. ]25[همکاران با اندکی تغییرات تهیه شد 

لیتر حالل با دو روش میلی10گرم پودر خشک در 1/0از 
. گیري شدرد امواج فراصوت و خیساندن عصارهمختلف کارب

ي رایج براي هامحلولي مورد استفاده یکی از هاحالل
، %80ل واستخراج ترکیبات فنلی و فالونوئیدي شامل متان

که در مقاالت متعدد استاستات ، آب و اتیل%80ل واتان
مخلوط ،در روش اول استخراج. ها اشاره شده استبه آن

نمونه و حالل در دماي اتاق در یک حمام اولتراسونیک به 
MHzت با قدرت مدت نیم ساعت در معرض امواج فراصو

ساعت مخلوط فوق خیسانده 6سپس ،قرار گرفتند40
24در روش دوم، مخلوط نمونه و حالل به مدت . شد

سپس . ]25[ساعت در دماي اتاق روي شیکر خیسانده شد 
ها در هر دو روش با استفاده از کاغذ واتمن تمام عصاره

g×3000دقیقه با سرعت 10صاف و به مدت ،1شماره 
هاي بعدي جهت سنجشمایع رویی. فیوژ شدندسانتری

. استفاده گردید
ي ترکیبات امحتو: ي ترکیبات فنلی تاماسنجش محتو

و همکاران با Marinovaهاي فنلی تام بر اساس تجربه
گیري سیوکالتو به قرار زیر اندازه-استفاده از معرف فولین

ول هاي مختلف یا محللیتر از عصارهمیلی2/0به : ]26[شد 
، 20، 40، 60، 80، 100(استاندارد گالیک اسید 

2/0لیتر آب دوبار تقطیر و میلی8/1، )لیتردر گرممیلی0
1رقیق شده به نسبت (سیوکالتو - لیتر معرف فولینمیلی

2/0دقیقه، 5پس از . شدمخلوطاضافه و به خوبی ) 15به 
لیتر آبمیلی8/0و % 7کربنات سدیم لیتر محلول بیمیلی

دقیقه در دماي اتاق در تاریکی 90وشد دوبار تقطیر اضافه 
نانومتر خوانده 750در هاسپس جذب نمونهونگهداري

ها بر حسب ي ترکیبات فنلی تام عصارهامحتو. شد

mg gallic acid equivalents (GAE) /g shoot dry weight

.محاسبه گردید
وئیدي ي فالونامحتو: ي فالونوئیدي تاماسنجش محتو
و همکاران به صورت زیر Beketoveبر اساس روش 

هاي مختلف لیتر از عصارهمیلی2/0به : ]27[سنجیده شد 
، 20، 40، 60، 80، 100(تین ییا محلول استاندارد کوئرس

و % 90ل ولیتر اتانمیلی5/4مخلوط لیتر در میلی گرم) 0
ید لیتر اسمیلی1/0و % 2لیتر کلرید آلومینیوم میلی2/0

و جذب آن مخلوط گردید، اضافه و به خوبی %33استیک 
414دقیقه نگهداري در دماي اتاق و تاریکی در 30بعد از 

ي ترکیبات فالونوئیدي تام امحتو. نانومتر خوانده شد
mg quercetin equivalents (QE) /gها بر حسب عصاره

shoot dry weightمحاسبه گردید.

یدانی به وسیله دي فنیل اکسارزیابی فعالیت آنتی
پیکریل - 1- دي فنیل- 2وDPPH:(2(پیکریل هیدرازیل 

هیدرازیل یک ترکیب رادیکالی پایدار با رنگ بنفش 
باشد که با احیاء شدن توسط عناصر دهنده الکترون یا می

پیکریل فنیلبه دي) اکسیدانیترکیبات آنتی(هیدروژن 
دادن اتم توانایی. شودهیدرازین زرد رنگ تبدیل می

هاي هیدروژن یا الکترون توسط ترکیبات موجود در عصاره
گیري میزان کاهش جذب نوري محلول مختلف با اندازه

فعالیت .گیردمورد سنجش قرار میDPPHحاوي 
بر اساس تجربیات DPPHهاي آزاد پاکسازي رادیکال

Akowuahهاي حجم. ]28[گیري شد و همکاران اندازه
ل مطلق وبا متان) میکرولیتر150-350(ه مختلفی از عصار

لیتر از میلی1سپس ،لیتر رسانده شدمیلی3به حجم 
مخلوطل اضافه و خوب ودر متانDPPH%004/0محلول 

دقیقه نگهداري در دماي اتاق در تاریکی، 30بعد از . شد
. نانومتر خوانده شد517ها در طول موج جذب نوري نمونه
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با استفاده از فرمول DPPHاي آزاد هدرصد مهار رادیکال
:زیر محاسبه گردید

I% =[(Ablank- Asample) / Ablank)] × 100

هاي آزاد درصد مهار رادیکال،%I،در این فرمول
DPPH ،Ablank میزان جذب نوري کنترل منفی را که فاقد

هاي میزان جذب نوري نمونه با غلظتAsampleعصاره بود و 
ها که باعث غلظتی از عصاره. کندان میمختلف عصاره را بی

در نظر IC50به عنوان را شد میکنندگی مهار50%
از ،به عنوان کنترل مثبت،در این آزمایش. دنریگمی

) BHT(هیدروکسی تولوئن تیالتاکسیدان سنتزي بوآنتی
.استفاده شد

اکسیدانی به روش تعیین درصد ارزیابی فعالیت آنتی
در این روش، فعالیت :یداسیونپراکسمهارکنندگی

اکسیدانی با توجه به میزان جلوگیري از آنتی
گیرد پراکسیداسیون لینولئیک اسید مورد سنجش قرار می

در لیتر میلیدر گرممیلی5/0بتاکاروتن با غلظت . ]29[
میکرولیتر لینولئیک اسید و 25کلروفرم حل شد، سپس 

. کامالً مخلوط شدبه آن اضافه و40گرم توئین میلی200
100کلروفرم جدا و ،آنگاه با روش تبخیر در خالء

دقیقه 30(لیتر آب مقطر اشباع شده از اکسیژن میلی
همراه با تکان شدید ) لیتر در دقیقهمیلی100تحت فشار 

350لیتر از محلول فوق و میلی5/2. به آن اضافه شد
گرم یلیم5/0با غلظت (هاي مختلف میکرولیتر از عصاره

هاي آزمایش به لوله) لیتر حاللمیلیپودر خشک در یک 
شاهد (BHTتمامی این مراحل در مورد . اضافه گردید

بعد از . نیز تکرار شد) شاهد منفی(ل مطلق وو متان) مثبت
گذاري در دماي اتاق و در تاریکی، ساعت گرمخانه48

نانومتر خوانده شد و میزان490ها در جذب نوري نمونه
ها با اکسیدانی، از مقایسه جذب نوري نمونهفعالیت آنتی

زمان صفر و میزان پایداري رنگ زرد بتا کاروتن محاسبه 
.گردید

ها در قالب طرح آماري تمام آزمایش: آنالیز آماري
هاي مربوط به سنجش داده. هاي خرد شده انجام شدبلوك

و تجزیه16نسخه SPSSافزار هر یک از صفات توسط نرم
هاي براي بررسی نتایج و مقایسه میانگین. تحلیل شدند

هاي مختلف از آزمون تجزیه واریانس دو طرفه عصاره
دار بین پس از تعیین وجود اختالف معنی. استفاده شد

ها به کمک تجزیه واریانس یک بندي آنها، گروهمیانگین
تمام . صورت گرفت>05/0pدر سطح ) ANOVA(طرفه 

.بار تکرار شد3اي هر نمونه گیاهی ها برآزمایش

نتایج
گیري هاي حاصل از اندازهتجزیه واریانس دو طرفه داده

محتواي دو ترکیب شیمیایی و میزان فعالیت 
ي هااکسیدانی با دو روش سنجش شده در عصارهآنتی

تک نشان داد که اثر تکS.pinnatifidaنظیر اندام هوایی 
گیري که در روش عصارهنوع جمعیت، نوع حالل وعوامل

نشان داده شده Cو A،Bم اختصاري یبا عال1جدول 
روي ) C×B×A(اثر متقابل هر سه عامل ،است و همچنین

هاي محتواي ترکیبات فنلی، فالونوئیدي و فعالیت میانگین
داري اختالف معنی،با هر دو روش،هااکسیدانی عصارهآنتی

تنها مورد ). 1جدول (آورد پدید می>01/0pرا در سطح 
دست آمد ه گیري ببا بررسی عامل روش عصاره،استثناء

ي محتواي ترکیبات هاکه نشان داد تفاوت بین میانگین
غلظت (ها آنIC50و بین میانگین هافالونوئیدي عصاره

در سطح ) DPPHهاي آزاد مهار رادیکال%50ثر براي ؤم
05/0p<1جدول (دار نیست معنی.(
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ي محتواي هاگیري روي اختالف میانگینمتقابل سه عامل جمعیت، نوع حالل و روش عصارهتأثیربررسی مقایسه نتایج حاصل از - 1جدول 
کمکبه S. pinnatifidaعصاره ) و درصد بازدارندگی از پراکسیداسیون لیپیدهاIC50مقدار (اکسیدانی ترکیبات فنلی، فالونوئیدي و اثر آنتی

دو طرفهواریانس آنالیز

میانگین مربعات
بازدارندگی از 

پراکسیداسیون لیپیدها 
(%)

IC50

(mg/ml)

محتواي ترکیبات 
ي فالونوئید

)mg QE/g Shoot DW(

محتواي ترکیبات فنلی
)mg GAE/g shoot DW( درجه آزادي منبع تغییرات

7/671** 3/258** 8/47** **44/792 1 )A(جمعیت نوع 
5/9127** 4/17** 6/17** **96/49 3 )B(حالل نوع 
6/701** 0ns 0ns **33/9 1 )C(گیريروش عصاره
9/2224** 7/27** 9/19** **37/67 3 )B(×)A(

1/0** 4/89** 0ns 21/0ns 1 )C(×)A(
5/1231ns 5/41** 5/9** 23/0ns 3 )C(×)B(

4/9** 3/36** 3/4** **70/2 3 )C(×)B(×)A(
1/3 01/0 3/0 04/0 32 خطا

47 کل
دار در سطح معرف عدم وجود تفاوت معنیnsو >05/0pو >01/0pدر سطح هادار بین میانگینبه ترتیب نشان دهنده وجود تفاوت معنی* و ** 
05/0p<حروف . باشدمیA،BوC هستندگیريعصارهيهاروشو حالل ، جمعیتبه ترتیب معرف اثر نوع.

دهد که محتواي ترکیبات فنلی نشان میa1ار نمود
موجود در اندام هوایی جمعیت کجور نسبت به دیزین 

لی و وهاي اتاندر جمعیت کجور اثر حالل. بیشتر بود
لی در استخراج ترکیبات فنلی تقریباً مشابه بودومتان

mg GAE/g shoot DW)70/16 -36/14 ( ولی در جمعیت
با(داري را نشان دادندعنیتفاوت مدیزین این دو حالل

لوو با متانmg GAE/g shoot DW6/5 -7/3لواتان
mg GAE/g shoot DW8/8 -6/8( برعکس استخراج با ،

در جمعیت . ل نتایج تقریباً مشابهی پدید آوردوآب و متان
استات کارآیی خوبی براي استخراج کجور، حالل اتیل

که ) mg GAE/g shoot DW3/13(ترکیبات فنلی داشت 
% 5-17هاي هیدروالکلی نسبت به استخراج با حالل

داد، ولی در جمعیت دیزین نتایج کارآیی کمتري را نشان 
متفاوتی مشاهده شد و کمترین استخراج ترکیبات فنلی را 

که ) mg GAE/g shoot DW7/1 -5/0(دنبال داشت ه ب
.کمتر بود% 80لونسبت به متان
محتواي ترکیبات b1در نمودار شماره ،همچنین

فالونوئیدي استخراج شده از اندام هوایی دو جمعیت 
S.pinnatifida نوع سیستم حاللی مختلف نشان4توسط

اندام ) لی و آبیولی، متانواتان(هاي عصاره. داده شده است
در . هوایی کجور باالترین محتواي فالونوئیدي را دارا بودند

لی در هر دو روش ونلی و متاوهاي اتانجمعیت کجور حالل
میزان استخراج . کارآیی باالیی را نشان دادند،گیريعصاره

این ترکیبات طی کاربرد امواج فراصوت نسبت به روش 
در روش خیساندن (کمتر بود % 20خیساندن حدود 

mg QE/g Shoot DW1/8-3/7 و در روش کاربرد امواج
در جمعیت .)mg QE/g Shoot DW7/6 -4/5فراصوت 

ر، کمترین استخراج ترکیبات فالونوئیدي با هر دو کجو
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دست آمده استات بگیري توسط اتیلروش عصاره
)mg QE/g Shoot DW5/2 -1/2 .(

) b(و فالونوئید تام ) a(مقایسه محتواي ترکیبات فنلی تام - 1نمودار 
.Sعصاره اندام هوایی دو جمعیت  pinnatifida تهیه شده با دو

و ) aدر نمودار (گالیک اسید (یري مختلف گروش عصاره
ترکیباتبه ترتیب به عنوان استاندارد) bدر نمودار (تین یکوئرس

ها به صورت میانگین سه داده). فالونوئیدي استفاده شدندوفنلی
ها در هر مقایسه میانگین. اندانحراف معیار نشان داده شده±تکرار 
اي دانکن انجام شده امنهگیري به کمک آزمون چند دعصارهروش

دهنده عدم وجود تفاوت است و حروف یکسان در هر روش نشان
.باشدمی>05/0pها در سطح دار بین میانگینمعنی

ل مقدار وگیري با آب و متاندر جمعیت دیزین عصاره
به (قابل توجهی از ترکیبات فالونوئیدي را جداسازي نمود 

ر روش دmg QE/g Shoot DW8/3-7/3ترتیب 
با کاربرد امواج mg QE/g Shoot DW8/5-3خیساندن و 

ل باالترین وبرخالف جمعیت کجور که با اتان). فراصوت
میزان استخراج ترکیبات فالونوئیدي حاصل شده بود، در 

جمعیت دیزین این حالل کارآیی بسیار کمتري را نشان 
). mg QE/g Shoot DW8/2-6/1(داد 

یري در این جمعیت نشان داد گمقایسه دو روش عصاره
استات با روش خیساندن که استخراج این مواد توسط اتیل

گرفته بودبهتر از روش کاربرد امواج فراصوت صورت 
)mg QE/g Shoot DW7/3 در مقابلmg QE/g Shoot DW

). b1نمودار ) (2/1
هاي آزاد نتایج حاصل از بررسی ظرفیت مهار رادیکال

DPPHی پراکسیداسیون لیپیدها ندگازدارو توانایی ب
خالصه 3و 2هاي هاي مختلف در نمودارتوسط عصاره

دهد که نشان میa2مقایسه نتایج در نمودار . شده است
از % 50در جمعیت کجور مقدار ماده الزم براي مهار 

اي کمتر به طور قابل مالحظهDPPHهاي آزاد رادیکال
،اکسیدانیرت آنتیبود، به عبارت دیگر براي ایجاد قد

8معادل عصاره اندام هوایی کجور باید به طور متوسط 
. شدعصاره بیشتري از جمعیت دیزین مصرف می،برابر

نشان DPPHحاصل از روش IC50هاي مقایسه میانگین
ي اثر هاداري بین میانگینداد که اختالف معنی

هاي جمعیت کجور در سطح اکسیدانی عصارهآنتی
05/0p<به )لیترمیلیدر گرممیلی1/0-2/1(د ندارد وجو ،

ه استاتی که از طریق خیساندن باستثناي عصاره اتیل
که در حالی). لیترمیلیدر گرممیلی9/10(دست آمده بود 

ل و ول، متانواندام هوایی که با اتانIC50در جمعیت دیزین 
2/5- 9/8بودند بین گیري شدهاستات عصارهاتیل
،در جمعیت دیزین. کردتغییر لیتر میلیدرگرممیلی

نتایج کامالً ،گیري آبی اندام هوایی با دو روشعصاره
لیتر با روش میلیدر گرممیلی8/0(متفاوتی آشکار شد 

با روش کاربرد لیتر میلیدر گرممیلی3/10خیساندن و
).a2نمودار ) (امواج فراصوت
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) IC50(بازدارندگی % 50یجاد مقایسه غلظت موثر براي ا- 2نمودار 
و درصد ممانعت از ایجاد ) DPPH)aهاي آزاد از فعالیت رادیکال

توسط عصاره اندام هوایی ) b(هیدروپراکسیدهاي لینولئیک اسید 
، طی دو روش متفاوت عصاره گیري S. pinnatifidaدو جمعیت 

)BHT ها به صورت داده). بودبه عنوان استاندارد استفاده شده
مقایسه . استانحراف معیار نشان داده شده±انگین سه تکرار می

اي دانکن گیري با آزمون چند دامنهعصارهها در هر روشمیانگین
دهنده عدم است و حروف یکسان در هر روش نشانانجام شده 

.باشدمی>05/0pها در سطح دار بین میانگینوجود تفاوت معنی

هااکسیدانی عصارهنتینتایج حاصل از بررسی خاصیت آ
ی از پراکسیداسیون ندگاز طریق تعیین ظرفیت بازدار

هاي دو جمعیت لیپیدها، بین عصاره آبی و سایر عصاره
>01/0pداري را در سطح کجور و دیزین اختالف معنی

عصاره آبی جمعیت کجور با روش ). b2نمودار (نشان دادند 
و %7/57خیساندن و کاربرد امواج فراصوت به ترتیب 

و %2/10بازدارندگی و جمعیت دیزین به ترتیب 2/93%
رسد این به نظر می. بازدارندگی را نشان دادند6/50%

،هاي دیگري تهیه شده با حاللهانسبت به عصارههاعصاره
را استخراج ثر بیشتريؤاکسیدانی ممقدار ترکیبات آنتی

ي تهیه هاه درصد بازدارندگی عصارهکدر حالی،کرده بودند
محدود شده 8/0- 8/6هاي دیگر در گستره شده با حالل

استاتی در هر هاي اتیلاکسیدانی عصارهفعالیت آنتی. بود
بتا کاروتن نزدیک به /دو جمعیت با روش لینولئیک اسید

داري تفاوت معنی،استخراجدو روشاستفاده از. صفر بود
).b2نمودار (نشان ندادها را بین جمعیت

که ارتباط بین محتواي فنل و فالونوئید اي اینبر
ها مشخص گردد، آناکسیدانیها و خاصیت آنتیعصاره

به (لی واکسیدانی عصاره اتانهمبستگی بین ظرفیت آنتی
و مجموع محتواي ترکیبات ) عنوان یک حالل مناسب

الف، سمت - 3نمودار (فنلی و فالونوئیدي آن تعیین شد 
هاي آزاد آمده از روش مهار رادیکالدست ه نتایج ب). راست

DPPH94/0(ها همبستگی باالیی توسط این عصاره=R2 (
ي فنل و فالونوئید تام و فعالیت ارا بین محتو

3نمودارطور که در همان. ها نشان داداکسیدانی آنآنتی
هرچه مقدار این ترکیبات در ،دشوالف مشاهده می

بیشتري را اعمال اثر مهاريگرددبیشتر میهاعصاره
کمتر یا بعبارت بهتر فعالیتIC50مقدار ،نموده
همبستگی مثبت بین (د وشمیبیشتر اکسیدانیآنتی

و خاصیت هامحتواي فنل و فالونوئید عصاره
در روش تعیین درصد بازدارندگی از ). هااکسیدانی آنآنتی

صاره آبی توان جا که عپراکسیداسیون لیپیدها از آن
هاي العاده شدیدي را نسبت به عصارهسیدانی فوقاکآنتی

ي فنل اهمبستگی بین مجموع محتو،دیگر نشان داده بود
ها اکسیدانی آنها و خاصیت آنتیو فالونوئید تام این عصاره
ب 3طور که در نمودار همان. مورد بررسی قرار گرفت

شود عالوه بر همبستگی مثبتی که دیده می) سمت چپ(
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خوبی بین مجموع محتواي ترکیبات فنلی و فالونوئیدي ه ب
شود ها دیده میاکسیدانی این عصارهو قدرت آنتی

)99/0=R2(هاي استخراج نیز ، تفاوت بین کارآیی روش
مقدار و یا تغییر درتغییرناشی ازکه احتماالًاستنمایان 

.ثر می باشدؤاکسیدانی منوع برخی ترکیبات آنتیدر 

ي ترکیبات فنلی و اهمبستگی بین مجموع محتو-3ر نمودا
و ) الف(لی وي اتانهاعصارهIC50با ارزش هافالونوئیدي تام نمونه

ي آبی هادرصد بازدارندگی از پراکسیداسیون لیپیدها توسط عصاره
عصاره اندام هوایی : ها به ترتیب عبارتند ازنمونه). ب(

S. pinnatifidaیساندن جمعیت کجور به روش خ)a ( و امواج
و امواج ) c(، جمعیت دیزین به روش خیساندن )b(فراصوت 
).d(فراصوت 

بحث
تواند بر میزان استخراج ترکیبات عوامل متعددي می

نحوه (سازي گیاه مراحل آماده،گذار باشد مانندتأثیرفنلی 
، نمونه گیاهی )گیريخشک کردن، زمان و دماي عصاره

، )ام مورد استفاده، مرحله نمونوع گونه، جمعیت، اند(
ساختار خاك، شرایط اقلیمی، (شرایط محیطی گیاه 

نتایج . ]30[هاي سنجش ترکیبات فنلی و روش) هاتنش
ثر جایگاه ؤدست آمده در این پژوهش نیز بیانگر نقش مه ب

رویش گیاه با توجه به خصوصیات اکولوژیکی و آب و 
هاي ثانوي ولیتروي انباشتگی متاب،هاهوایی متفاوت آن

ها از نظر نوع به طوري که با توجه به تشابه نمونه. بود
محتواي ترکیبات ،هاي استخراجها و روشگونه، حالل

فنلی و فالونوئیدي تام اندام هوایی جمعیت دیزین تقریباً 
ي هاتفاوت. هاي مشابه در جمعیت کجور بودنصف نمونه

ات دماي شبانه موجود از نظر ارتفاع منطقه رویش، تغییر
روزي محیط، تغییر شدت تابش پرتوهاي خورشیدي و 

تواند از علل تفاوت مشاهده شده میزان بارندگی ساالنه می
در مورد سنتز و تجمع ترکیبات گیاهان جمع آوري شده 

و همکاران با بررسی فعالیت gohari.از این مناطق باشد
ی از جمله اکسیدانی برخی از گیاهان دارویآنتی

Scutellaria tournefortiiهاي خانواده و تعدادي از گونه
نعنائیان گزارش کردند که ترکیبات شیمیایی موجود در 

ها بسته به منطقه جغرافیایی، نوع بافت و زمان عصاره
بنابراین با توجه به .]31[برداشت گیاه متفاوت می باشد 

ترکیبات موثر ، مقایسه S. pinnatifidaخواص دارویی گیاه 
سنجیده شده در اندام هوایی این دو جمعیت و بررسی 

امري ،ها در شرایط آب و هوایی متفاوتتغییرات آن
.ضروري است

خیساندن و کاربرد امواج (هاي استخراج مقایسه روش
از نظر S. pinnatifidaهاي در اکثر عصاره) فراصوت

د اما در نتایج کمابیش یکسانی را نشان دا،محتواي فنلی
رابطه با استخراج ترکیبات فالونوئیدي آن بسته به نوع 
حالل استفاده شده براي استخراج نتایج متفاوتی در دو 
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هاي به طور مثال عصاره. جمعیت مورد مطالعه دیده شد
،آبی تهیه شده با کاربرد امواج فراصوت در هر دو جمعیت

اربرد در حالی که ک،محتواي فالونوئیدي باالیی داشتند
هاي هیدروالکلی نسبت به روش امواج فراصوت در عصاره

ها استخراج خیساندن به نسبت کمتري این مواد را از بافت
هاي آبی جمعیت ها در عصارهکرده بود و تفاوت بین روش

استاتی جمعیت دیزین کامالً کجور و دیزین و عصاره اتیل
رت نفوذ قدتأثیرتواند ناشی از این مسئله می. شاخص بود
هاي گیاهی و تفاوت میزان حاللیت ها در بافتاین حالل

،همچنین. ها باشدانواع مختلف فالونوئیدها در این حالل
سازي هاي زیر سلولی ذخیرهاحتماالً تفاوت در جایگاه

. فالونوئیدها در این مسئله دخالت دارد
استاتی عصاره اتیلIC50در روش کاربرد امواج فراصوت، 

لی آن بودومشابه عصاره اتانS. pinnatifidaکجور جمعیت
ها مشابه نتایج این یافته.)لیترمیلیدر گرممیلی6/0(

Chirikovaاکسیدانی و همکاران در مطالعه خواص آنتیS.

baicalensisها بیان کردند مقدار بود، آنIC50 عصاره
گرممیلی01/0-03/0(لی تقریباً مشابه واستاتی و اتاناتیل
عصاره آبی آن IC50اما کمتر از ) لیترمیلیدر 

ازاستفاده.]32[بود) لیترمیلیدرگرممیلی8/0(
متفاوتی را کامالًنتایججمعیتبا توجه به نوعاستاتاتیل

دیزینبهنسبتکجورجمعیتآورد، این حالل درپدید 
داشت که معرف تفاوت نوع ترکیبات یا بهتريعملکرد
عدم کارآیی . ثره در این دو جمعیت بودؤمواد مغلظت 

اکسیدانی جمعیت دیزین استات در استخراج مواد آنتیاتیل
تحقیقات . ]25[و همکاران مطابقت دارد Linبا نتایج 

S. Radixها روي گونه دیگري از این گیاه به نام آن

اکسیدانی را توسط کمترین میزان استخراج ترکیبات آنتی
استاتی و استونی نشان داد در حالی که یلهاي اتحالل

که با کاربرد % 70ل ول خالص و متانوگیري با متانعصاره
نشان ،امواج فراصوت همراه با شیکر انجام شده بود

ي ارجحیت این روش نسبت به روش پرکوالسیون و دهنده
به طوري که افزایش قطبیت حالل ،نفوذ بهتر حالل بود

ایین حالل غلبه کند و در نتیجه توانست بر عملکرد پمی
.میزان استخراج را افزایش دهد

هاي فرآورده گیاهی شامل دانه28مطالعات قبلی روي 
هاي غالت و گیاهان دارویی نشان داده است روغنی، دانه

اکسیدانی و میزان که ارتباط مستقیمی بین فعالیت آنتی
ه نیز در این مطالع. ]33[ها وجود دارد ترکیبات فنلی آن

هاي تهیه شده از دو جمعیت، همبستگی اغلب عصاره
ها نشان آنIC50ها و ارزش باالیی بین محتواي فنلی نمونه

این پدیده به خصوص در جمعیت کجور به وضوح . دادند
هاي مشخص بود به نحوي که با استفاده از حالل

مقدار ماده مورد نیاز %) 80ل ول و اتانومتان(هیدروالکلی 
به حداقل DPPHهاي از رادیکال% 50ذف براي ح

ها میزان باالیی از ترکیبات فنلی و رسید، این عصارهمی
برعکس در نتیجه . فالونوئیدي را در خود حل نموده بودند

استاتی محتواي پایین ترکیبات فالونوئیدي در عصاره اتیل
هاي باالتري تهیه شده با روش خیساندن، الزم بود غلظت

بازدارندگی فعالیت % 50ه براي ایجاد از این عصار
که در حالی. هاي آزاد مورد استفاده قرار گیردرادیکال
هاي جمعیت کجور با روش امواج گیري نمونهعصاره

فراصوت علیرغم تشابه محتواي ترکیبات فنلی و 
IC50ها در هر دو روش استخراج، میزان فالونوئیدي عصاره

تأثیراین پدیده به خوبی .یافته بودها به شدت کاهش آن
را با خواص گیري از مواد گیاهی و رابطه آنروش عصاره

طی . دهدها نشان میاکسیدانی و دارویی آنآنتی
هاي مختلفی منجر به از هم سازوکارگیري عصاره
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گردد و هاي گیاهی میگسیختگی ساختار سلولی بافت
ن ترکیبات در نتایج متفاوتی را از نظر انتشار و آزاد شدن ای

نماید گیري ایجاد میهاي مورد استفاده براي عصارهحالل
بیش Scutellariaهاي مختلف جنس در گونه]. 36-34[

ها، ها، فالونونترکیب فالونوئیدي از گروه فالونول160از 
ها و فالونوئیدها، فالونولیگنانها، بیها، فالونونولفالوان

هاي آگلیکونی فالونول. ]3[ها شناسایی شده است چالکون
تین، مریستین و کامفرول داراي چندین گروه یمثل کوئرس

اکسیدانی باالتري را هیدروکسیل هستند و خاصیت آنتی
ها مثل روتین، مریسیترین و نسبت به انواع گلیکوزیدي آن

بنابراین بسته به نوع ]. 37[دهند آستراگالین نشان می
تفاده، میزان استخراج گیري و حالل مورد اسروش عصاره

اي ممکن است هاي بشقابی سنبلهثره در جمعیتؤمواد م
ها نیز اکسیدانی عصارهکاهش یا افزایش یابد و فعالیت آنتی

طور که نتایج نشان همان. به تبع آن کمتر یا بیشتر شود
بسزایی در میزان استخراج ترکیبات تأثیرداد نوع حالل 

در هر دو جمعیت مورد ).1نمودار (ثره گیاه داشت ؤم
ل ول، متانوهاي قطبی به کار رفته مانند اتانبررسی، حالل

و آب توانایی بیشتري براي استخراج ترکیبات فنلی و 
هاي مذکور که عصارهبا توجه به این. فالونوئیدي داشتند

هاي آزاد داشتند اما قدرت زیادي در پاکسازي رادیکال
کمتر نسبت به سه حالل استات با قطبیتاستفاده از اتیل

قبلی کارآیی کمتري را جهت استخراج ترکیبات فنلی 
جمعیت دیزین و ترکیبات فالونوئیدي اندام هوایی هر دو 

هاي ارجحیت حالل. نشان دادS. pinnatifidaجمعیت 
اکسیدانی هیدروالکلی براي استخراج ترکیبات آنتی

تواند ناشی از حضور اشکال گلیکوزیدي و قطبیمی
ها باشد ترکیبات فنلی و فالونوئیدي حل شده در این حالل

. ثري دارندؤاکسیدانی گیاه فوق نقش مکه در خاصیت آنتی

معموالً ترکیبات فنلی و فالونوئیدي پس از سنتز در نتیجه 
پیوند با قندها در یک یا چند جایگاه مخصوص به صورت 

.]38[گردند ها ذخیره میمحلول در آمده و در واکوئل
استاتی در گیري میزان فنل تام عصاره اتیلاندازه

جمعیت کجور نسبت به عصاره آبی باالتر بود ولی درصد 
هاي آزاد عصاره آبی بیشتر از عصاره مهار رادیکال

این مسئله شاید به دلیل قدرت حاللیت .استاتی بوداتیل
اکسیدانی با متفاوت حالل براي استخراج ترکیبات آنتی

نتایج بدست آمده در . ]39-40[اي مختلف باشد هقطبیت
و همکاران مطابقت دارد Senolاین پژوهش با تحقیقات 

که Scutellariaگونه از جنس 33ها با بررسی آن. ]41[
اکسیدانی کمتر عصاره بومی ترکیه بودند، فعالیت آنتی

در . لی اثبات کردندواستاتی را نسبت به عصاره متاناتیل
هاي آزاد عصاره ده درصد مهار رادیکالگزارش ذکر ش

در گرممیلی250هاي در غلظتS. hastifoliaمتانولی 
به ترتیب لیتر میلیدرگرممیلی500و لیتر میلی

استاتی به و در عصاره اتیل92/89±42/0و 21/0±78/55
همچنین درصد . بود83/35±29/0و 62/23±7/0ترتیب 

در S. galericulataه متانولی هاي آزاد عصارمهار رادیکال
16/44±42/0و 52/28±53/0ها به ترتیب همین غلظت

و 84/11±08/0استاتی آن به ترتیب و در عصاره اتیل
که در مجموع اهمیت کمتر کاربرد ،بود24/0±15/14

اکسیدان استات را براي استخراج ترکیبات آنتیاتیل
Scutellariaکنداثبات می.

د که عصاره آبی داراي حداکثر و عصاره نتایج نشان دا
استاتی داراي حداقل قدرت بازدارندگی از اتیل

شناسایی اجزاء موجود در . بودپراکسیداسیون لیپیدها 
تواند نقش و هویت ترکیبات هاي آبی میعصاره
به . اکسیدانی جداسازي شده را بهتر آشکار نمایدآنتی
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اره بسیار آبدوست احتمال زیاد ترکیبات موجود در این عص
نیز نشان داد که همکارش و Finottiنتایج . هستند
ها در محیط ها و مشتقات گلیکوزیله آنها و فالونولفالون

هاي اکسیدانی باالتر از محیطآبدوست داراي خاصیت آنتی
ها نتیجه گرفتند که برخی از این آن. ]38[آبگریز هستند 

هایی با رت یونها در محیط قطبی اغلب به صومولکول
هاي آیند که نسبت به یونخاصیت اسیدي بیشتر در می

پایداري اشکال رزونانس این . هیدروکسیل آب پایدارترند
ها ایفا اکسیدانی آنترکیبات نقش مهمی در خاصیت آنتی

تواند ناشی هاي آبی میهمچنین رنگ زرد عصاره. نمایدمی
که معموالً از حضور کاروتنوئیدهاي محلول در آب باشد

هاي که عصارههمچنان. هاي قوي هستنداکسیدانآنتی
هاي محلول در آب آبی زعفران که حاوي انواع کروسین

دهند اکسیدانی باالیی را نشان میاست، خاصیت آنتی
]42[ .

گیرينتیجه
ي اندام هاي مشاهده شده در خواص عصارههاتفاوت

.Sهوایی دو جمعیت  pinnatifidaفاوت در قدرت نشانه ت
حالل 4ها در و فالونوئیدهاي آنهاانحالل انواع فنل

انتخاب شده و در واقع تفاوت و تنوع ساختار شیمیایی 
ارزیابی اثر . ترکیبات فوق در دو جمعیت مورد بررسی بود

هاي آزاد اکسیدانی این گیاه با استفاده از رادیکالآنتی
DPPHن ظرفیت روشی آسان، سریع و دقیق براي تعیی

پایین بودن ارزش . ها بودهاي آبدوست آناکسیدانآنتی
IC50هاي آبدوست، اهمیت محتواي ترکیبات فنلی عصاره

.Sو فالونوئیدي  pinnatifida ساخترا خاطر نشان .
ي تهیه شده از هامحتواي ترکیبات فنلی تمام عصاره

ها کمتر از اکسیدانی آنجمعیت دیزین و فعالیت آنتی
محتواي . ي مشابه در جمعیت کجور بودهاهعصار

گیري روش عصارهتأثیرفالونوئیدي هر دو جمعیت، تحت 
. داري را آشکار ساختندهاي معنیو نوع حالل تفاوت

آب و اتیل (هاي هیدروالکلی نسبت به دو حالل دیگر حالل
مقدار بیشتري از ترکیبات فنلی و فالونوئیدي ) استات

در جمعیت کجور، . رده بودندها را استخراج کبافت
خیساندن روش بهتري براي استخراج بود، محتواي باالي 

با قدرت باالي هاترکیبات فنلی و فالونوئیدي این عصاره
و مهار پراکسیداسیون DPPHي آزاد هاپاکسازي رادیکال

کاربرد امواج فراصوت ،همچنین. خوانی داشتهمهالیپید
هر دو جمعیت به طور ي آبی درهابراي تهیه عصاره

محسوسی مقدار فالونوئیدهاي محلول را افزایش داده بود 
که انعکاس آن در افزایش خاصیت بازدارندگی از

اکسیدانی ترکیبات فوق پراکسیداسیون لیپیدها، نقش آنتی
جا حائز اهمیت این پدیده از آن. خوبی اثبات می کرده را ب

ناشی از حضور ي آبی فاقد آثار سوء هااست که عصاره
ل هستند و ول و اتانوهاي سمی و خطرناك نظیر متانحالل

ها قابل به راحتی در صنایع غذایی، دارویی و نوشیدنی
هاي هیدروالکلی در حالی که عصاره. باشنداستفاده می

مصرف در پمادها و (بیشتر براي مصارف غیر خوراکی 
براین بنا. تواند کاربرد داشته باشدمی) استعمال خارجی

اکسیدانی عصاره اي دستیابی به حداکثر خاصیت آنتیبر
، باید با توجه به نوع جمعیت و نوع ايسنبلهگیاه بشقابی

برداري، از روش استخراج و حالل مناسب استفاده بهره
. کرد

تشکر و قدردانی
شناسی از معاونت پژوهشی و گروه زیستوسیله بدین

ینه الزم براي اجراي طرح فوق را دانشگاه الزهرا که امکانات و هز
از ،همچنین. فراهم نمودند قدردانی و تشکر می گردد

پژوهشکده علوم پایه کاربردي جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه 
.گرددقدردانی میآوري و تهیه گیاه شهید بهشتی جهت جمع
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Background and Objective: Phenolic acids, polyphenols and flavonoids are antioxidant compounds, which act as cell

protective factors against oxidative stress by trapping and inhibition of free radicals, play an important role in plants

and animals health. In this research, in order to optimize extraction of antioxidant compounds, phenolic and flavonoid

contents and antioxidant activity of Scutellaria pinnatifida aerial part were determined.

Materials and Methods: Dried powder of aerial part from two populations, Dizin and Kojur, was extracted with

ethanol 80%, methanol 80%, water and ethyl acetate, by two soaking and sonication methods. Then, the contents of

total phenolic and flavonoid compounds were assayed by spectrophotometric methods. Antioxidant activity of the

extracts were analyzed by two tests: free radical scavenging activity using the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)

and bleaching β-carotene in linoleic acid system. Statistical analysis of the data was performed by One-way and two-

way ANOVA to compare the means.

Results: The highest content of total phenol and flavonoid (8 and 24 mg/g Shoot dry weight, respectively) was

obtained by soaking method and ethanolic extraction in Kojur population. While in Dizin population with the same

extraction techniques, the contents of the mentioned compounds were at very low levels (5.6 and 1.6 mg/g DW,

respectively). IC50 value of the ethanolic, methanolic and aqueous extracts were estimated about 0.1- 1.2 mg/ml in the

Kojur population. The phenolic and flavonoid contents of these extracts were significantly higher than ethyl acetate

extracts. With the exception of aqueous extract prepared by soaking, scavenging capacity of DPPH free radicals by

different extracts of Dizin population was considerably lower than the Kojour population. The antioxidant assay

results obtained from beta-carotene-linoleic acid test showed that the highest inhibition percentage of lipid

peroxidation resulted from aqueous extracts prepared by ultrasonic waves (respectively 93% and 50% inhibition by

extracts of the Kojour and Dizin populations).

Conclusion: The means of total phenolic and flavonoid contents of the extracts were significantly different under the

influence of three factors: population, extraction method and solvent. The highest antioxidant activity was observed in

Kojur population: by soaking methanolic extraction method in DPPH test or by sonicate aqueous extraction method in

the inhibition of lipid peroxidation test.
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