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چکيده

زمينه و هدف: رادیکال های آزاد باعث ایجاد بیماری های زیادی در انسان می شوند. آنتی اکسیدان ها با خنثی سازی رادیکال های آزاد از یک طرف باعث کاهش خطر 
ابتال به بیماری های قلبی عروقی و سکته می شوند و از طرف دیگر از پیشرفت سرطان ها جلوگیری می کنند. 

مواد و روش ها: پس از تهیه و جمع آوری خاکشی، بارهنگ، زنیان، گشنیز و شنبلیله و خشک نمودن آن ها در سایه در مجاورت هوا پودر گردیدند و عصاره های 
هیدروالکلی )اتانول70%( به روش ماسراسییون تهیه و نتایج تمام آزمایش ها بر حسب گرم عصاره گزارش گردید. در این مطالعه برای ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی از 
پنج آزمون دی فنیل پیکریل هیدرازیل، فعالیت آنتي اکسیداني معادل ترولکس، فعالیت آنتي اکسیداني آهن احیا شده، آزمون فسفومولیبدینم و قدرت احیاکنندگي 

استفاده شد. برای اندازه گیری ترکیبات آنتی اکسیدانی آزمون فنل تام به کار رفت. 

نتايج: محتوای فنلی برای نمونه ها در محدوده بین 154/3-74 میلي گرم در گرم عصاره بود. بیشترین و کم ترین مقدار فعالیت به دام اندازی رادیکالی آزمون دی 
فنیل پیکریل هیدرازیل بین 19/6-15/5 میکرو مول ترولکس بود. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی معادل 753 ترولکس و کم ترین 124/2 میکرو مول ترولکس بود. 
محدوده مقدار فعالیت آنتی اکسیدانی آهن احیا شده از 234/8 تا 1169 میکرو مول آهن فروس در میلی گرم عصاره بود. میزان فنل تام بارهنگ )154/3( و فعالیت ضد 
رادیکالي دی فنیل پیکریل هیدرازیل )1856( فعالیت ضد رادیکالي معادل ترولکس آن )753( میکرو مول ترولکس بود که داراي بیشترین مقدار بود. میزان فعالیت آنتی 
اکسیدانی به دو روش فسفومولیبدینم 870-513/3 میکرو مول ترولکس و احیاء آهن در محدوده 1/26-31 بود. بارهنگ در این دو روش داراي ماکزیمم فعالیت بود. 

نتيجه گيری: عصاره هیدروالکلی پنج گیاه نام برده در تمامی مدل های مورد مطالعه سطوح مختلفی از فعالیت آنتی اکسیدانی از خود نشان دادند. بهترین فعالیت 
آنتی اکسیدانی مربوط به گیاه بارهنگ بود. 

کلمات کليدی: فعاليت آنتی اکسيدانی، گياهان داروئی، فنل تام، بارهنگ 

مقدمه 

   آنتی اکسیدان ها از یک طرف باعث کاهش خطر ابتدا به بیماری های قلبی 
عروقی و سکته می شوند و از طرف دیگر از پیشرفت سرطان ها که موجب 

آسیب به DNA می شوند جلوگیری می کنند )1(.
   علیرغم وجود آنتی اکسیدان های مختلف در پالسما، سیستم دفاعی بدن 
به تنهایی قادر به از بین بردن رادیکال های آزاد ایجاد شده در بدن نیست، به 
همین جهت نیاز به تأمین آنتی اکسیدان از منابع خارجی دارد که از طریق 

منابع غذایی تأمین می شود )2(.
   شواهد بسیار زیادی وجود دارد که سمی بودن و اثرات سوء تغذیه ای آنتی 
اکسیدان های ساختگی اضافه شده به مواد غذایی مانند بوتیل هیدروکسی 
آنیزولBHA( 1(، بوتیل هیدروکسی تولوئن2 )BHT ( و ترت بتا هیدروکسی 
کینون را تأیید می کند. عالوه بر این خطر آسیب کبدی و ایجاد سرطان در 
حیوانات آزمایشگاهی از معایب استفاده از آنتی اکسیدان های ساختگی است 

.)3-4(

    بنابراین نیاز به آنتی اکسیدان های قوی با سمیت کمتر و اثر بخشی 
بیشتر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. امروزه بسیاری از متخصصین تغذیه 
برای تأمین آنتی اکسیدان های مورد نیاز بدن، مصرف گیاهان، میوه جات و 
سبزیجات را توصیه می نمایند، زیرا معموالً مصرف آنتی اکسیدان های گیاهی 

عوارض جانبی کمتر و درمان بهتری ایجاد می نمایند )5(. 
   نظر به این که گیاهان یکی از منابع مهم آنتی اکسیدان ها می باشند، 
تحقیقات در این زمینه رو به افزایش می باشد. گیاهانی که غنی از ترکیبات 
آنتی اکسیدان بوده می توانند باعث حفاظت سلول ها از آسیب های اکسیداتیو 
شوند )6(. آنتی اکسیدان های طبیعی باعث افزایش قدرت آنتی اکسیدان های 
پالسما و کاهش ابتال به بعضی بیماری ها مانند سرطان، بیمارهای قلبی و 

سکته مغزی می شوند )7(. 
   متابولیت های ثانویه مشتق از گیاهان مانند فنل و فالونوئید تام مشتق 
از گیاهان دارای پتانسیل قوی برای پاک سازی رادیکال های آزاد می باشند 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نويسنده مسئول: بخش بیوشیمي، دانشکده پزشکي، مرکز تحقیقات گیاهان داروئی، دانشگاه 

Email: mirzae3a2003@yahoo.com     0917 143 4236 :علوم پزشکی یاسوج، ایران.   تلفن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Butyl Hydroxy anisole
2-Butyl Hydroxy Toluene
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که در تمام قسمت های مختلف گیاهی مانند برگ، میوه، دانه، ریشه و 
پوست وجود دارند )8(. بنابراین با توجه به شیوع باالی بیماری های مزمن 
و فرسایشی منطقی است که برای تأمین آنتی اکسیدان های مورد نیاز بدن 
از گیاهان استفاده شود و به خصوص گیاهانی که فنل و فالونوئید تام باالیی 

داشته باشند. 
   با توجه به این که عوامل بسیار زیادی ازجمله آب و هوا، خاک و ارتفاع، 
اختالف در گونه های مختلف، روش های استخراج و روش اندازه گیری های 
آنتی اکسیدان ها در میزان متابولیت های ثانویه گیاهی از جمله فنل تام و 
خواص آنتی اکسیدانی دخالت دارند، ضرورت انجام این تحقیق در منطقه 

یاسوج قابل توجیه است )9(.
 Brassicaceae از خانواده Descurainia Sophia خاکشی با نام علمی   
درمان  در  و  ساز  انگل، خون  مدر، ضد  تب،  که خاصیت ضد  می باشد 

بیماری های گلو بکار می رود )10(.
   بارهنگ با نام علمی Plantago major از خانواده plantaginaceae بوده 
و در درمان زکام، التهاب دهان، عفونت های مختلف و سرطان کاربرد دارد 

)11 و 10(.
   زنیان با نام علمی Trachyspermum copticum L متعلق به خانواده 
چتریان که دارای خواص آنتی اکسیدانی و باعث لذیذ شدن غذاها می شود که 
در درمان ناراحتی های معده به خصوص در درمان باکتری هلیکوباکترپیلوری 

بکار می رود )13 و 12(.
   گشنیز با نام علمی sativum Coriandrum از خانواده چتریان که دارای 
خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد دیابت و کلسترول خون می باشد در 

کاهش اشتها و بیماری های سوء هاضمه، کاربرد دارد )14 و 10(.
-a یشنبلیله با نام علم Trigonella foenum-graecum متعلق به خانواده 

aceae بوده که در درمان دیابت، التهاب و کاهش چربی خون از آن استفاده 
می شود )10(.

مواد و روش ها

   در این تحقیق، پنج گیاه داروئی مورد استفاده در طب سنتی خاکشی، 
بارهنگ، زنیان، گشنیز و شنبلیله مورد آزمایش قرار گرفت. برای ارزیابی 
خواص آنتی اکسیدانی از پنج آزمون دی فنیل پیکریل هیدرازیل، فعالیت 
آنتي اکسیداني معادل ترولکس، فعالیت آنتي اکسیداني آهن احیا شده، 
آزمون فسفومولیبدینم و قدرت احیاکنندگي که مکانیسم همگی بر اساس 
اهدای الکترون استوار است، استفاده شد. برای اندازه گیری ترکیبات آنتی 

اکسیدانی از آزمون فنل تام استفاده شد.

تهيه عصاره هيدروالکلي
   تمام گیاهان به جز شنبلیله از عطاری های شهر یاسوج در سال 1387 
خریداري شد. شنبلیله در شهرستان نورآباد ممسنی در روستای سروان در 
اسفند ماه همان سال جمع آوری و توسط متخصص گیاه شناس دکتر 
محمد حسین حکیمي، شناسائی و در آزمایشگاه مرکز تحقیقات گیاهان 
داروئی دانشکده پزشکی تحت شماره هرباریومHMRC 4-7 1  در آزمایشگاه 
مرکز تحقیقات گیاهان داروئی نگهداری شدند. عصاره های هیدرو الکلی 
)اتانول 70%( به روش خیساندن به مدت 48 ساعت در دماي اتاق در دو 

نوبت تهیه شد و سپس با استفاده از دستگاه تبخیر کننده چرخان هیدلف 
آلمان مدل 4000 در دمای پایین پودر عصاره ایجاد شد.

1- اندازه گيری فنل تام
   مقادیر فنل تام در نمونه های عصاره گیاهی با اندکی تغییر توسط روش 
فولین سیکالتو اندازه گیری گردید )15(. بر طبق این روش، در لوله آزمایش 
به 0/1 میلی لیتر عصاره اتانولی )با غلظت 1 میلی گرم بر میلی لیتر( یا 
محلول اتانولي استاندارد اسید گالیک )غلظت 25-300 میکروگرم( 0/5 
میلی لیتر معرف فولینـ  سیکالتو )رقیق شده با آب مقطر به نسبت 1 به 10( 
و 0/4 میلی لیتر کربنات سدیم 7/5% اضافه و مخلوط شد. بعد از 30 دقیقه 
نگهداری در دمای محیط آزمایشگاه، جذب نوري آن توسط اسپکتروفتومتر 
فارماسیا مدل ال کا بي نووآ اسپکت II ساخت انگلستان در طول موج 765 
نانومتر قرائت شد. مقادیر فنل تام در نمونه های عصاره با استفاده از منحنی 

استاندارد بر حسب میلی گرم اسید گالیک در گرم عصاره بیان گردید.  

2- ارزيابی فعاليت آنتی اکسيدان به وسيله توان آنتي اکسيداني 
)TEAC(  2معادل ترولکس

   فعالیت آنتی اکسیدان عصاره گیاهی توسط روش ری و همکارانش ارزیابی 
شد )16(. به 0/02 میلی لیتر عصاره اتانولی )با غلظت 1 میلی گرم بر میلی 
لیتر( یا محلول اتانولی استاندارد ترولکس، 2 میلی لیتر محلول اتانولی 

+ TEAC اضافه و مخلوط شد. 

   همچنین محلول+ TEAC به عنوان نمونه کنترل استفاده گردید. بعد از 
6 دقیقه قرار دادن نمونه ها در دمای محیط، ابتدا دستگاه اسپکتروفتومتر 
در طول موج 734 نانومتر توسط اتانول خالص صفر گردید و سپس جذب 
نمونه ها قرائت شد. برای رسم منحنی استاندارد از محلول ترولکس با غلظت 
100-1000 میکرو مول استفاده شد. درصد مهار یا درصد فعالیت خنثی 

سازی رادیکالی عصارهRSA( 3( محاسبه شد.

منحنی  از  استفاده  با  عصاره  نمونه های  اکسیدانی  آنتی  فعالیت     
استاندارد بر حسب میکرو مول ترولکس بر گرم وزن خشک عصاره 

)µmol/g( بیان گردید.

3- ارزيابی فعاليت آنتی اکسيدان به وسيله دی فنيل پيکريل 
)DPPH(  4هيدرازيل

   فعالیت آنتی اکسیدانی تام نمونه های عصاره توسط روش ون گادو 
و همکارانش ارزیابی شد )17(. برای رسم منحنی استاندارد از محلول 
ترولکس با غلظت 100-1000 میکرو مول استفاده شد. ابتدا درصد 
مهار )IP( یا درصد فعالیت خنثی سازی رادیکالی عصاره )RSA( برای 
هر نمونه بدست آمد و سپس فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه های عصاره 
با استفاده از منحنی استاندارد بر حسب میکرو مول ترولکس بر گرم 

وزن خشک عصاره )µmol/g( محاسبه شد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Herbal medicine research Center
2- Trolex Equivalent Antioxidant Capacity
3-Radical Scavinging activity
4- Di Phenyl Picryl Hydrazyl. 

علي میرزائي و همكاران
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)FRAP(  14- اندازه گيری توان آنتي اکسيداني احياء آهن 
   برای اندازه گیری توان آنتي اکسیداني احیاء آهن از روش بنزی و 
استرین با اندکی تغییر استفاده شد )18(. در لوله آزمایش به 0/02 میلی 
لیتر عصاره )با غلظت 1 میلی گرم بر میلی لیتر( یا محلول استاندارد آبی 
سولفات آهن )غلظت 0/37-0/185 میکرو مول(، 1 میلی لیتر از محلول 
کاری اضافه و مخلوط شد. مخلوط فوق 5 دقیقه در دمای محیط قرار داده 
شد. دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 593 نانومتر توسط محلول کاری 
صفر گردید و سپس جذب نوري نمونه ها قرائت شد. فعالیت احیاکنندگی 
نمونه های عصاره با استفاده از منحنی استاندارد بر حسب میکرو مول آهن 

در میلی گرم وزن خشک عصاره )µmol/mg( محاسبه شد.

5- اندازه گيری فعاليت آنتی اکسيدان به طريق فسفوموليبدنم2 
  )PMB(

    برای اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها به طریق کمپلکس 
فسفومولیبدنم از روش پریتو، پنیدا و اگوالر استفاده شد )19(. به 0/1 
میلی لیتر از عصاره مورد مطالعه )غلظت 1 میلی گرم بر میلی لیتر( یا 
محلول استاندارد ترولکس )غلظت 0/4-1/6 میکرو مول(، 1 میلی لیتر از 
محلول معرف )اسید سولفوریک 0/6 مول، فسفات سدیم 28 میلی مول و 
آمونیوم مولیبدات 4 میلی مول( اضافه و مخلوط شد. نمونه ها به مدت 90 
دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد انکوبه گردید. سپس جذب نوري 

نمونه ها در طول موج 695 نانومتر در مقابل محلول شاهد قرائت شد.
   فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه های عصاره با استفاده از منحنی استاندارد 
 )µmol/g( بر حسب میکرو مول ترولکس بر گرم وزن خشک عصاره

محاسبه شد.

توان  روش  به  اکسيدان  آنتی  فعاليت  گيری  اندازه   -6
)RP(  3احياکنندگی

   پتانسیل احیاکنندگی نمونه ها و استاندارد بر طبق روش سینگ و 
راجینی اندازه گیری شد )20(. به 0/1 میلی لیتر عصاره )با غلظت 1 
میلی گرم بر میلی لیتر( یا محلول استاندارد بوتیل هیدروکسی آنیزول، 
یک میلی لیتر بافر فسفات 0/2 موالر با PH=66 و 1 میلی لیتر پتاسیم 
فری سیانید 0/1% اضافه و مخلوط نموده و به مدت 20 دقیقه در دمای 
50 درجه سانتی گراد انکوبه شد. سپس 1 میلی لیتر تری کلرو استیک 
اسید 10% به مخلوط اضافه شد و به مدت 10 دقیقه 3000 دور در دقیقه 
سانتریفوژ شد. 1 میلی لیتر از محلول باالیی حاصل از سانتریفوژ یخچال 
دار یونیورسال هیتاچي کا دو اس دي 7200 آلمان را با 0/2 میلی لیتر 
محلول 0/1% کلرو فریک و یک میلی لیتر آب مقطر مخلوط کرده و جذب 
نوری آن در طول موج 700 نانومتر قرائت شد. بوتیل هیدروکسی آنیزول 

به عنوان کنترل مثبت بکار رفت.

آناليز آماری 
   داده ها پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزاري SPSS مورد تجزیه و 
تحلیل آماري قرار گرفت. براي بررسي نتایج و مقایسه میانگین عصاره های 
مختلف از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه ANOVA  جهت مقایسه کلی 
و پس آزمون توکی جهت مقایسه زیر گروه ها استفاده شد. برای ارتباط بین 

آزمایشات آنتی اکسیدانی و فنل تام از آزمون پیرسون استفاده شد.
   تمامی اندازه گیری ها برای هر نمونه گیاهی سه بار تکرار شد و مقادیر 

به صورت میانگین ± انحراف معیار گزارش گردید.

نتايج

   در این تحقیق از عصاره پنج گیاه داروئي استفاده شد. غلظت عصاره های 
مورد استفاده برای کلیه آزمایشات mg/ml 1 بود. فنل تام با روش فولینـ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Ferric Reducing Power
2-Phosphomolybdate
3-Reducing Power

ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و فنل تام عصاره هیدروالكلي خاکشی، بارهنگ، زنیان، گشنیز و شنبلیله
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سیوکالتو بر حسب میلی گرم اسید گالیک محاسبه شد.
   محتوای فنلی برای نمونه ها در محدوده بین 154/3-74 میلي گرم 
در گرم عصاره بود. مقدار فنل تام نمونه ها به ترتیب بیشترین به کم ترین 
مقدار بارهنگ < زنیان< خاکشی < گشنیز < شنبلیله بود جدول )1( و 

نمودار )1(.

  اختالف معني داري بین خاکشي و زنیان وجود ندارد ولي اختالف معني 
.)p>0/001( داري بین بارهنگ و سایر نمونه ها دیده شد

   فعالیت به دام اندازی رادیکال دی فنیل پیکریل هیدرازیل عصاره های 
مختلف در جدول )1( و نمودار )2( بر حسب میکرو مول ترولکس در 
گرم عصاره نشان داده شد. فعالیت به دام اندازی رادیکالی در عصاره های 
مختلف به ترتیب از بیشترین به کم ترین عبارتند از: مقدار بارهنگ < 
زنیان< خاکشی < گشنیز< شنبلیله بود. بیشترین و کم ترین مقدار بین 
19/6- 15/5 میکرو مول ترولکس بود. تفاوت معنی داری بین بارهنگ و 

.)p>0/001( سایر نمونه ها دیده شد
   ترولکس ساختمانی شبیه به ویتامین توکوفرول دارد و به عنوان استاندارد 

به طور وسیعی در تحقیقات از آن استفاده می شود.
   فعالیت آنتی اکسیدانی معادل ترولکس مانند آزمون دی فنیل پیکریل    

هیدرازیل محاسبه شد.
   در این روش فعالیت ضد رادیکالی عصاره ها به ترتیب از بیشترین به 

کم ترین بارهنگ < زنیان< خاکشی < گشنیز < شنبلیله بود. 
   بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی 753 و کم ترین 124/2 میکرو مول 

ترولکس بود )جدول 1( و نمودار )2(.
   تفاوت معني داري بین فعالیت آنتي اکسیداني در آزمون فعالیت آنتی 

.)p>0/001( اکسیدانی معادل ترولکس نمونه ها دیده شد
   فعالیت آنتی اکسیدانی آهن احیا شده بر اساس توانایی احیا یون فریک 
)ш( به یون فروس )П( سنجیده می شود که نتایج بر حسب میکرو مول یون 
فروس در گرم عصاره گزارش شد. محدوده مقدار فعالیت آنتی اکسیدانی از 
234/8 تا 1169 میکرو مول آهن فروس در میلی گرم عصاره بود جدول 
)1( و نمودار )2(. فعالیت آنتی اکسیدانی به ترتیب بیشترین به کم ترین 

عبارتند از: بارهنگ < زنیان< خاکشی < گشنیز < شنبلیله بود.
اختالف زیادي که از لحاظ آماري معني دار بود بین فعالیت نمونه ها در 

 .)p>0/001( آزمون فعالیت آنتی اکسیدانی آهن احیا شده دیده شد
   محدوده فعالیت آنتی اکسیدانی در روش فسفومولیبدینم 870- 513/3 
میکرو مول ترولکس در گرم عصاره بود که بر حسب باالترین فعالیت آنتی 
اکسیدانی به ترتیب: بارهنگ < زنیان< خاکشی < شنبلیله < گشنیز بود 

جدول )1( و نمودار )2(.
   اختالف معني داري بین فعالیت آنتي اکسیداني تمام نمونه ها )به 
دیده شد  نمونه ها  فسفومولیبدینم  آزمون  در  زنیان(  و  جز شنبلیله 

 .)p>0/05(
   در روش توان احیاکنندگی جذب نوری نمونه ها رابطه مستقیمی 
خاصیت  بیانگر  بیشتر  نوری  جذب  یعنی  دارد  احیاکنندگی  توان  با 
احیاکنندگی بیشتر است. بیشترین و کم ترین جذب نوری به ترتیب 
مربوط به بارهنگ و شنبلیله بود. الگوي فعالیت به ترتیب بیشترین به 
کم ترین عبارتند از: بارهنگ < زنیان< خاکشی < شنبلیله < گشنیز 

بود جدول )1( و نمودار )2(.
شد  دیده  نمونه ها  سایر  و  بارهنگ  بین  داري  معني  اختالف     

.)p>0/001(
   از بتا هیدروکسی آنیزول که یک آنتی اکسیدان سنتزی است به عنوان 
استاندارد استفاده شد. جذب نوری آن در غلظت 1 میلی گرم در میلی 
لیتر معادل 1/2 برابر جذب نوری )غلظت 1 میلی گرم در میلی لیتر( 
بارهنگ بود بنابراین، قدرت احیا کنندگی بتا هیدروکسی آنیزول 1/2 برابر 

بارهنگ بود.

بحث

   در این مطالعه گیاه بارهنگ و شنبلیله به ترتیب دارای بیشترین و 
کم ترین میزان فنل تام و خواص آنتی اکسیدانی به روش های مختلف بود. 
برای تأمین آنتی اکسیدان های طبیعی مورد نیاز بدن، مصرف گیاهان با 

ترکیبات فنلی باال توصیه می شود )5(. 
   در این تحقیق غالباً الگوي میزان فنل تام و فعالیت آنتي اکسیداني از 
بیشترین به کم ترین عبارتند از: بارهنگ < زنیان< خاکشی <شنبلیله < 

گشنیز بود که تقریباً مشابه تحقیق سوري و همکاران بود )21(. 
است مربوط  بارهنگ ممکن  اکسیدانی گیاه  آنتی  قوی     خاصیت 
به ترکیبات فنلی موجود در آن باشد. بارهنگ دارای خاصیت آنتي 

علي میرزائي و همكاران
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اکسیداني، ضد التهابي، محافظت کبدي می باشد و از آن در درمان 
سرطان و خون سازي استفاده می شود )22،21(.

در مطالعه ای دیگر خاصیت آنتي اکسیداني بارهنگ با استفاده از دي فنیل 
پیکریل هیدرازیل نشان داده شد که با این مطالعه هم خوانی دارد )20(.

   میزان فنل تام دانه شنبلیله معادل 194/36 میلي گرم اسید گالیک 
درصد گرم وزن خشک نمونه بود که با تحقیق ما هم خوانی ندارد )21(. 
علت این اختالف می تواند ناشي از بکار بردن روش های مختلف اندازه 
گیری، استخراج، استانداردهای مختلف برای بیان نتایج، نوع خاک و آب 

و هوا دانست )23-24(.
   خواص آنتي اکسیداني و محافظت کبدي شنبلیله به دلیل وجود 
ترکیبات فنل تام، ساپونین هاي موجود در ساختار آن می باشد؛ بنابراین 
استفاده این گیاه در درمان ناراحتی های کبدي به خاطر نقش حفاظت 

کبدي و آنتي اکسیداني آن است )24(.
   ارتباط معني داري بین میزان فنل تام، خواص آنتي اکسیداني دي فنیل 
پیکریل هیدرازیل )r=0/939  P<0/01 ( و پتانسیل آنتي اکسیداني معادل 

ترولکس )r=0/965  P<0/01 ( وجود دارد.
افزایش ترکیبات فنل تام خاصیت آنتي اکسیداني بیشتر  با     اصوالً 
می شود. ترکیبات فنلي با وزن مولکولی زیاد )تانین ها( توانایي زیادی براي 
پاک سازی رادیکال های آزاد را دارند و این توانایي بیشتر بستگي به تعداد 
حلقه های آروماتیک و ماهیت گروه های جا به جا شونده هیدروکسیل دارد 
)25(. در این تحقیق گیاه بارهنگ به خاطر ترکیبات فنلي بیشتر در تمام 

روش های مورد آزمایش داراي بیشترین فعالیت آنتي اکسیداني بود.
   رادیکال دی فنیل پیکریل هیدرازیل یک رادیکال آزاد، پایدار، آلی 
کردن  پاک  آزمایش  برای  وسیعی  طور  به  که  است  داري  نیتروژن  و 

رادیکال های آزاد مورد استفاده قرار می گیرد )26(.
   بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص شد که خاصیت آنتي اکسیداني 
رادیکال دی فنیل پیکریل هیدرازیل زنیان بیشتر از گشنیز بود که مشابه 

نتایج این مطالعه بود )27(.
   خاصیت آنتي اکسیداني شنبلیله با غلظت 100 میکروگرم در میلي 
لیتر با استفاده از آزمون رادیکال دی فنیل پیکریل هیدرازیل معادل 10 
درصد گزارش شد که نسبت به گزارش تحقیق ما پایین تر بود )28(. علت 
اختالف بیشتر به خاطر روش های مختلف عصاره گیری بود. متانول و اتانول 
با درجه 70 در بین حالل های رایج جهت عصاره گیری مواد گیاهی، برای 
ترکیبات قطبی و غیر قطبی دارای بیشترین کارائی می باشند. بنابراین هر 
نوع اندازه گیری با عصاره متانولی می تواند باعث استخراج ترکیبات قطبی 

و غیر قطبی و در نتیجه خواص آنتی اکسیدانی بیشتر شود )29(.
   در این مطالعه گشنیز دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بود که می تواند به 
دلیل وجود ترکیبات فنلي و کاروتنوئیدي موجود در آن باشد. در مطالعه ای 
خاصیت ضد رادیکالي گشنیز 80 درصد گزارش شد که با تحقیق حاضر 

هم خوانی دارد )30(.  
   در این تحقیق همبستگي معني داري بین نتایج حاصل از رادیکال دی 
فنیل پیکریل هیدرازیل با پتانسیل آنتي اکسیداني معادل ترولکس وجود 

    .]) r=0/926 P<0/01( داشت ]ضریب همبستگي برابر با
   آزمون پتانسیل آنتي اکسیداني معادل ترولکس و دی فنیل پیکریل 
هیدرازیل هر دو رادیکال آزاد سنتزی می باشند که کاربرد آن ها مشابه 
بوده هر چند که پتانسیل آنتي اکسیداني معادل ترولکس را می توان در 

اندازه گیری فعالیت های آنتی اکسیدانی ترکیبات قطبی و غیر قطبی 
استفاده کرد )31(.

مطابق الگوی فعالیت آنتي اکسیداني معادل ترولکس و دی فنیل پیکریل 
هیدرازیل گیاهان مورد مطالعه بارهنگ < زنیان< خاکشی < گشنیز 
< شنبلیله بود. دلیل مشابه بودن الگوی فعالیت این دو آزمون به خاطر 

مکانیسم یکسان آن ها می باشد.  
   آزمون فعالیت آنتي اکسیداني احیاء آهن روشی است که به طور مستقیم 
آنتی اکسیدان ها و یا احیاکننده ها را در نمونه ها اندازه گیری می کند و 

رابطه خطی با غلظت آنتی اکسیدانی آن ها دارد )32(.   
   در این روش گیاهاني که فعالیت آنتي اکسیداني احیاء آهن باالیی دارند 
قادرند به راحتی رادیکال های آزاد موجود در بدن را خنثي کنند. الگوی 
فعالیت به ترتیب بیشترین خاصیت ضد رادیکالي عبارتند از: بارهنگ < 

زنیان< خاکشی < گشنیز < شنبلیله بود. 
  باال بودن خاصیت آنتي اکسیداني بارهنگ در تمام آزمایشات انجام شده 

توجیه کننده استفاده از بارهنگ در طب سنتي می باشد.
   روش فسفومولیبدنم یک روش اسپکتروفتومتری است که مکانیسم آن 
بر اساس احیاء مولیبدنم )VI( به مولیبدنم )V( استوار است که می تواند 
توسط نمونه های مورد آزمایش صورت می گیرد )33(. باالترین فعالیت آنتی 

اکسیدانی به ترتیب: بارهنگ < زنیان< خاکشی < شنبلیله< گشنیز بود.
   ارتباط معني داري بین نتایج حاصله از آزمون فسفومولیبدنم با پتانسیل 
 )r=0/846( و توان احیاکنندگي )r=0/771( آنتي اکسیداني معادل ترولکس
وجود داشت. علت ارتباط بین آزمون فسفومولیبدنم با توان احیاکنندگي 

به خاطر خاصیت احیاکنندگي مشترک هر دو آزمایش می باشد )34(.
   در آزمایش توان احیاکنندگی، احیاء آهن فریک به فروس به عنوان یک 

نمایه، برای پتانسیل الکترون دهی بکار می رود.
   در این روش سنجش فعالیت های آنتی اکسیدانی بر اساس جذب نوری 
صورت می گیرد. افزایش در جذب نوری مخلوط واکنش بیانگر افزایش 
فعالیت آنتی اکسیدانی می باشد و بدون واحد اندازه گیری می باشد زیرا از 

جذب نوری برای شدت خاصیت احیاکنندگی استفاده می شود.
   در این روش ترکیبات آنتی اکسیدان با فری سیانور پتاسیم، تری کلرور 
استیک و کلرور فریک ترکیب شده و کمپلکس سبز رنگی ایجاد می نمایند 
که در طول موج 700 نانومتر قابل اندازه گیری است. افزایش در جذب 

نوری مخلوط واکنش بیانگر قدرت احیاکنندگی نمونه ها می باشد )35(. 
   توان احیاکنندگی نمونه ها به ترتیب بیشترین به کم ترین عبارتند از: 
بارهنگ < زنیان< گشنیز < خاکشی < شنبلیله < گشنیز بود. الگوی نتایج 

حاصل از توان احیاکنندگی با آزمون فسفومولیبدنم یکسان می باشد.
   ترکیبات فنلی به عنوان دهنده الکترون عمل نموده و ممکن است 
واکنش های ناخواسته ایجاد شده توسط رادیکال های آزاد در بدن را خنثی 

کنند )34(.

نتيجه گيری

   عصاره هیدروالکلی پنج گیاه نام برده در تمامی مدل های مورد مطالعه 
سطوح مختلفی از فعالیت آنتی اکسیدانی از خود نشان دادند. بنابراین 
می توانند به عنوان منابع مورد استفاده جهت تأمین منابع طبیعی آنتی 
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تمام  از  استفاده  با  اکسیدانی  آنتی  فعالیت  بهترین  باشند.  اکسیدانی 
آزمون های انجام شده مربوط به گیاه بارهنگ بود. 

محدوديت ها
   از جمله محدودیت های مهم این مطالعه تهیه عصاره با حالل های 
مختلف و عدم استفاده از یک نوع استاندارد در روش کار توسط محققین 
مختلف می باشد. هر چند که تنوع گیاهي و تغییرات آب و هوایی در 
نمونه های مورد مطالعه می تواند باعث اختالف در مقادیر آزمایشات شود 
که برای برطرف کردن این مشکل می توان با به کارگیری استانداردهاي 

واحد، عصاره گیري مشابه و پروتکل یکسان اقدام نمود. 

تشکر و قدردانی

    از مسئوالن محترم مرکز تحقیقات گیاهان داروئی دانشگاه علوم پزشکی 
یاسوج به دلیل حمایت مالی این تحقیق قدردانی می شود. این طرح در 

معاونت پژوهشي دانشگاه به ثبت رسیده است.
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Abstract

Background & Objective: Free radicals are highly reactive molecules may cause great damage to cell membranes and 
DNA and Result in inducing oxidation DNA mutations leading to cancer, degenerative, and other diseases. Plant antioxidant 
derived may be preventive of free radical damages.

Materials & Methods: The Stems and flower sample of plants air-dried, finely ground and were extracted by ethanol: water 
(70:30) for 48 h. Extracts were filtered and dried under vacuum.
The antioxidant activity of five ethanolic extract of medicinal plants (Descurainia Sophia, Plantago major, Trachyspermum 
copticum L, Coriandrum sativum and Trigonella foenum-graecum) from Iran were analysed by five different methods [1,1-
diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical, 2,2,azinobis-3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid (ABTS) radical cation, 
Ferric-reducing antioxidant power assay  (FRAP), phosphomolybdenum (PMB) and reducing power (RP)]. In addition, for 
determination of antioxidant components total phenolic content was also analyzed.

Results: The total phenolic content of medicinal plant ranges from 74 to 154.3 mg Gallic acid/g extract as measured by the 
Folin–Ciocalteau method. Values of DPPH varied from 15.5 to 19.6 µmol trolex/g. FRAP ranged from 124.2 to 753 µmol of 
Fe(II)/g extract. Antioxidant activity of the Plantago major was always higher compared to the other plants extracts values 
of total phenols content and antioxidant capacity by DPPH, ABTS, FRAP, (154.33 mg GAE/g, 1856 µmol trolox, 750 µmol 
trolox and 1169 µmol of Fe(II)/g, extract respectively). The range of total antioxidant activity by phosphomolybdenum 
method was 513.3 to 870 µmol trolox/g. The reducing ability of the tested extracts was between 0.31-1.26. Plantago major-
was also highest activity in both tests.

Conclusion: This study clearly demonstrated that Plantago major crude extract exhibit significant antioxidant activity.

Keywords:  Antioxidant activity, Medicinal herbs, Plantago major, Total phenol.
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