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Abstract 
 

Background and purpose: The genus Vicia (Papilionaceae) contains 45 species in Iran. This 

investigation was designed to study the impact of extraction methods on total phenolic and flavonoid contents 

and antioxidant activities of V. hirsuta aerial parts. 

Materials and methods: In this experimental study the efficiencies of three extraction methods 

i.e. Maceration, Soxhlet, and ultrasonically assisted extraction were evaluated for the extraction of 

antioxidants. Antioxidant activities were investigated by four different methods. The total phenolic and 

flavonoid contents were also determined. Data analysis was done in GraphPad Prism 5. 

Results: Soxhlet extract showed highest amount of phenolic and flavonoids contents. In DPPH 

radical scavenging activity, soxhlet extract had a higher activity which was significantly different from 

other extracts (P<0.01). This extract had higher nitric oxide radical scavenging activity (377.4±9.1 µg ml-

1), too. In reducing power assay, all extracts showed the same activity (P> 0.05). In iron chelating activity, 

maceration extract had the highest activity. 

Conclusion: Extraction methods significantly affect antioxidant capacities and total phenolic and 

flavonoid contents. Soxhlet assisted extraction was chosen as the most efficient method. 
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 گزارش کوتاه

)، Vicia hirsuta(یماشک معمول یدانیاکس یآنت تیفعال یابیارز
 روش استخراج تیاهم

  
        1درگاه يمنتها رایسم

        2يپژمان مراد
  3زاده میابراه یمحمدعل

  

  چکیده
روش  ریتاث یمنظور بررسبه قیتحق نیگونه در ایران است. ا 45داراي  Vicia (Papilionaceae)جنس  و هدف: سابقه

 V. hirsuta یماشــک معمــول اهیــگ ییانــدام هــوا یدانیاکس یآنت تیفعال زانیو م يدیفالونوئ ،یتام فنل ياج بر محتوااستخر
  شده است. یطراح

منظــور بــه ک،یسوکســله و اولتراســون ســاندن،یســه روش اســتخراج خ ییکارا ،یمطالعه تجرب نیدر ا ها:مواد و روش
قــرار گرفــت.  یابیــبــا چهــار روش مــورد ارز یدانیاکسیآنت تیرار گرفت. فعالق یابیمورد ارز دانیاکس یاستخراج مواد آنت

  آنالیز شد. 5داده ها با نرم افزار گراف پد پریسم  شد. يریگاندازه زین يدیو فالونوئ یتام فنل يمحتوا
عصــاره  نیهمــ DPPH لکــایراد يرا داشــت. در بــه دام انــداز يدیو فالونوئ یتام فنل زانیم نیعصاره سوکسله باالتر ها:یافته

را در بــه  تیــفعال نیعصــاره بهتــر نیــ). ا>p 01/0هــا داشــت (عصــاره ریبــا ســا يداریرا نشان داد که اختالف معنــ تیفعال نیباالتر
هــا اثــر . در تســت احیــا کننــدگی، عصــارهµg/ml 1/9 ±  4/377 =50IC نشــان داد داز خو دیاکسا کیتریآزاد ن کالیراد ياندازدام

  را نشان داد. تیفعال نیباالتر ساندنیآهن، روش خ یکنندگ). در تست شالته<p 05/0دادند ( نشان یمشابه
دارد. روش سوکســله  يدیــو فالونوئ یتــام فنلــ يو محتــوا یدانیاکســ یآنتــ تیــبــر فعال يادیز ریروش استخراج تاث استنتاج:

  روش انتخاب شد. نیترعنوان مناسببه
  

  ماشک د،ینل، فالونوئف دان،یاکس یآنتواژه هاي کلیدي: 
  

  مقدمه
ــال ــش زرادیک ــاي آزاد نق ــه ــدر پ يادی ــ شیدای  ای

هاي سرطان، بیماري لیمختلف از قب يهابیماري شرفتیپ
یــو دارنــد. ایــن اثــرات هاي دژنراتعروقی و بیماري-قلبی
ها متوقف گــردد. اکسیدانتواند توسط آنتیآور میزیان

ي طبیعــی هــاآنتــی اکســیدان يبــرا یگیاهــان منبــع خــوب

تحقیقــات در ایــن زمینــه رو بــه  ساســا نیــباشند. بر امی
ـــزایش اســـت  ياز خـــانواده Vicia جـــنس .)1(اف

Papilionaceae  گونه در ایران اســت. فعالیــت  45داراي
 .V. cracca ،V. sativum ،V. faba، V اکســیدانیآنتی

canescence و V. sojakii 2، 3(گــزارش شــده اســت(. 
  

 :zadeh20@gmail.com Email                  جاده دریا، دانشکده داروسازي ساري، دانشگاه علوم پزشکی مازندران 18ساري، کیلومتر  -د علی ابراهیم زادهمحممولف مسئول: 
  رانی، ساوه، اساوهواحد  یآزاد اسالم دانشگاه ،يدانشکده کشاورز ،یعلوم باغبان ،ییدارو اهانیو اصالح گ يولوژیزیارشد رشته ف یکارشناس. 1
  رانیواحد ساوه، ساوه، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،يدانشکده کشاورز ،یگروه علوم باغبان ،اریدانش .2
  رانیا ،يمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده داروساز ،یعلوم داروئ قاتیمرکز تحق ،ییدارو یمیگروه ش ،استاد. 3
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 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 6

mailto:zadeh20@gmail.com
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9762-fa.html


     
  و همکاران درگاه يمنتها رایسم     

  1396مهر  ، 153دوره بیست و هفتم، شماره                                                                        مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                           125

 رش کوتاهگزا

 V. faba یدانیاکســیآنت تیروش استخراج بر فعال ریتاث

از  یمتــون، گزارشــ یدر بررســ ).4(گــزارش شــده اســت
 نیا .امدیدست نبه یماشک معمول یدانیاکسیآنت تیفعال
ــتحق ــه قی ــ ب ــور بررس ــفعال یمنظ ــ تی ــیآنت و  یندایاکس
مختلــف اســتخراج بــر  يهــاروش ریتأث یبررس نیچنهم
ــفعال ــ تی ــا یدانیاکســیآنت انجــام شــده اســت.  اهیــگ نی

 میمســتقریبا کمک سوکسله و امــواج غ اهیگ يهاعصاره
ها با آن یدانیاکسیآنت تیو سپس فعال هیته کیاولتراسون

  .شده است سهیمقا ونیراسیعصاره ماس
  

  مواد و روش ها
  :یاهینمونه گ

آوري شــد. از ورسک جمع V.hirsuta ییهوا اندام
خشــک بــا  اهیــگرم از گ 15 ساندنیعصاره، خ هیته يبرا
از  کیعصاره اولتراسون هیته يمتانول، و برا تریل یلیم 50

ســاعت  کیاتاق به مدت  يهرتز در دما لویک 60امواج 
متانل در حمام  تریلیلیم 50در  اهیگرم گ 15استفاده شد. 

عصاره سوکسله،  هیته ي. برا)5(قرار گرفت کیاولتراسون
ســاعت  8در سوکسله بــا متــانول بــه مــدت  اهیگرم گ 10

  .استخراج شد
  

  محتواي کلی فنولی و فالونوئید تعیین
میکرو گــرم  400( با غلظت  میلی لیتر از عصاره نیم

میلی لیتر فولین سیو کالتیو مخلوط و  5/2با  بر میلی لیتر)
درصــد) اضــافه و  5/7بنات سدیم (لیتر محلول کرمیلی 2

ســـاعت توســـط دســـتگاه  2از  هـــا پـــسجــذب نمونـــه
ــــپکتروفوتومتر مــــا نــــانومتر  760وراء بــــنفش در اس

گیري شد. محتواي تام فالونوئید عصاره بــا رنــگ اندازه
از عصــاره تهیــه  mg/ml 8/0ارزیابی شد. غلظــت  سنجی

ول، میلــی لیتــر متــان 5/1لیتر از نمونــه در میلی 5/0شد. به 
 100درصد،  10 محلول آلومینیوم کلراید کرولیتریم 100

لیتــر آب میلــی 8/2مــوالر و  1م اســتات پتاســی کرولیتریم

ــس از ــذب پ ــد. ج ــافه ش ــه در  30 اض ــانومتر  415دقیق ن
  ).6، 7(شد يریگاندازه

ــزان توانــایی بــه دام انــدازي رادیکــال ارزیــابی  می

DPPH  
  DPPHمحلولمیلی لیتر  1لیتر از عصاره، میلی 1 به

 یدقیقــه در تــاریک 15اضافه شد. جذب مخلوط پــس از 
اندازي رادیکــال تر قرائت شد. درصد به دامنانوم 517در 

  ).6، 7(آزاد محاسبه شد
  

  قدرت احیاء کنندگی تعیین
بافر فســفات میلی لیتر  5/2از عصاره با  تریلیلیم 2/5

درصــد پتاســیم فــري  1لیتر محلول میلی 5/2موالر و  2/0
 يگراد بــرایدرجه سانت 50سیانید مخلوط و مجموعه در 

تــري کلرواســتیک لیتــرمیلی 5/2. داري شدنگه قهیدق 20
 5/2محلــول،  نیــلیتر از امیلی 5/2. به دیاسید اضافه گرد

درصــد کلرایــد  1/0لیتر محلول میلی 5/0لیتر آب و میلی
 7(نــانومتر قرائــت شــد 700اضافه شد. جــذب در  IIIآهن

،6.(  
  

  به دام اندازي نیتریک اکساید ارزیابی
هــاي مختلفــی از نیتــرو پروســاید بــا غلظــت ســدیم

 5/0دقیقه انکوبــه شــدن،  150 عصاره مجاور شد. پس از
لیتر واکنشگر گریس اضافه شد و جذب مخلوط در میلی
مقابـــل بالنـــک قرائـــت و درصـــد بـــه نـــانومتر در  546
  .)6، 7(اندازي محاسبه شددام

  
  کنندگی آهن شالت ارزیابی

 50مختلــف عصــاره،  يهــالیتر از غلظــتمیلی 1 به

g/ml محلول mM 2 کلرید آهن II  اضافه شد. پس از
فــروزین اضــافه  mM 5 محلــول کرولیتریم 100 قه،یدق 5

 10رسانده شد. پس از  تریل یلیم 3شده و با آب به حجم 
گیــري و نانومتر اندازه 562شدن، جذب در  دقیقه انکوبه

  .)6، 7(محاسبه شد پلکسهار تشکیل کمدرصد م
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  آماري آنالیز
کولز  ومنیواریانس یک سویه و متعاقب آن ن آنالیز

 05/0 ها بکار رفت. نتایج با احتمالمقایسه میانگین يبرا
p< ها با نرم افزار گراف . دادهدار در نظر گرفته شدمعنی

  آنالیز شد. 5پد پریسم 
 

  یافته ها و بحث
ها در جدول عصاره يدیو فالونوئ یتام فنل يمحتوا

  .آمده است 1شماره 
ــاالتر عصــاره ــاتیمقــدار ترک نیسوکســله، ب ــ ب  یپل

  را دارا بود. يدیو فالونوئ یفنول
  

و  یتــام فنــول يرانــدمان اســتخراج، محتــوا :1جدول شــماره 
  یماشک معمول يعصارهها يدیفالونوئ

  راندمان عصاره 
 (%)  

  گرممیلی محتواي تام فنولی،
رم ل گالیک اسید در گمعاد

 عصاره

 میلی محتواي تام فالونوئیدي،
   گرم

ارهمعادل کوئرستین در گرم عص  
9/137 ± 1/6  7/21 روش سوکسله  8/3± 3/53  

1/118 ± 5/3  4/13 روش اولتراسونیک  21± 7/46  
8/128 ± 8/4  6/17 روش ماسیراسیون  7/2± 5/47  

  
 روش استخراج بــر قــدرت بــه ریحاصل از تاث جینتا

آمــده  2در جــدول شــماره  DPPH کــالیراد يانــدازدام
 ± 6/8 در اســـتخراج بـــه روش سوکســـله IC50اســـت. 

به دست آمد که اختالف میکرو گرم بر میلی لیتر  6/127
  ).>01/0pداشت ( گرید يهابا عصاره يداریمعن

  
ــماره  ــدول ش ــر فعال :2ج ــتخراج ب ــاثیر روش اس ــت ــ تی  یآنت

  یماشک معمول يعصارهها یدانیاکس
دام اندازي ه ب عصاره

  DPPHرادیکال 
a)1-g ml( 50IC  

NO دام اندازي رادیکاله ب
b )1-g mlμ( 50IC   

نشالته کنندگی آه  
IC50 (mg ml-1) c 

6/127 ± 6/8 روش سوکسله  1/9 ± 4/377  1/0± 44/1  
2/227 ± 5/10 روش اولتراسونیک  3/11 ± 9/460   1/0 ± 68/1  
3/195 ± 6/13 روش ماسیراسیون  7/14 ± 4/668  1/0 ± 32/1  

BHA a 50IC  ،g/ml µ2/3 ± 82/53 بود.  
b 50IC ن،یکوئرست g/ml µ 4/6 ± 0/195 بود.  
c 50IC EDTA  ،g/mlµ  1/0 ± 1/18 .بود  

  
اثیر روش استخراج بــر قــدرت بــه حاصل از ت جینتا

 2در جــدول شــماره  دیاکسا کیترین کالیراد ياندازدام

عصــاره  ریره سوکسله از ساعصا يبرا IC50 .آمده است
 دار بود یمعن ریمقاد یتمام نیتر بود. اختالف ب نییها پا

(p<0.001).   
 تیــآهــن فعال یکننــدگهــا در تســت شــالته عصاره

ها وجــود آن نیب يدارینشان دادند. اختالف معن یفیضع
روش اســتخراج بــر میــزان  حاصل از تاثیر جینداشت. نتا
نشــان داده شــده  1ماره کنندگی در نمودار شقدرت احیا

ــهــا فعالاســت. عصــاره از خــود نشــان دادنــد.  یخــوب تی
هــا اخـــتالف آن نیبـــ وبــوده  کســـانیهــا آن تیــفعال
  ).p>0.05وجود نداشت ( يداریمعن

  

  
 

 ایــاح تیــتاثیر روش استخراج بر قــدرت فعال :1نمودار شماره 
  یماشک معمول يعصارهها یکنندگ

  
طـــور ســـنتی در درمـــان و پیشـــگیري گیاهـــان بـــه

الیــت آنتــی . فع)8(رونــدکــار مــیاختالالت گوناگون بــه
تاً به حضــور ترکیبــات توان عمداکسیدانی گیاهان را می

  .)9(ها نسبت دادفنولی در آن
مختلــف اســتخراج، سوکســله  يهاروش سهیدر مقا

تــام را  دیــو فالونوئ یفنــول یپلــ باتیمقدار ترک نیباالتر
نشــان داد کــه  زیــن ياحاصــل از مطالعــه جینتــادارا بــود. 

زولنگ در عصــاره سوکســله نســبت بــه دو  یفنل يمحتوا
 کالیراد يانداز. مدل به دام)10(تر استشیروش دیگر ب

DPPH آزاد  کــالیراد يانــدازبــه دام ییوانات یابیدر ارز
عصــاره سوکســله  تیــشــود. فعالیها اســتفاده مــدر نمونه

مقــدار فنــل و  نیعصــاره بــاالتر نیــبــود. ا هیــبــاالتر از بق
ــفالونوئ ــ زیــرا ن دی ود. ارتبــاط خــوبی بــین فعالیــت دارا ب
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 رش کوتاهگزا

شــده گیاهــان گــزارش  یاکسیدانی و فنول در برخــآنتی
 يانــدازبــه دام تســتدر خصوص زولنــگ در  ).11(است

تــري از دو روش کسله قــويعصاره سو DPPH کالیراد
 نیباالتر زیمورد ن اهی. عصاره سوکسله از گ)10(دیگر بود

  ).12(را داشته است تیفعال
 کیــولوژیزیاز اعمــال ف ياریاکساید در بس نیتریک

 جــادیتوانــد بــا ایاز حــد آن مــ شیبــ دیــنقــش دارد. تول
ــه تخر ــاســترس ب ــ DNA بی ــر ش ــه منج ــدرت ب ود. ق

ها خــوب و وابســته بــه نیتریک اکساید عصاره ياندازدام
ــاث ــود. روش اســتخراج ت ــل مالحظــه ریدوز ب ــا ياقاب  نی

سوکســله  ي رهعصــا ز،یــتســت ن نیــداشــت. در ا تیفعال
و  )10(را نشان داد. در خصوص زولنــگ تیفعال نیباالتر

ــاالتر ونیراســی، عصــاره ماس)13(مــورد يهــاعصــاره  نیب
 یکننــدگایــرا از خود نشان داده است. قدرت اح تیفعال

اکسیدانی به کار تعیین ظرفیت آنتی يبرا ياریعنوان معبه
 یدگکننــایــاح تیــبــر فعال ریش استخراج تــاثرود. رومی

از خــود نشــان  ییباال تیها فعالها نداشت. عصارهعصاره
هــا وجــود نداشــت. آن نیب يداریدادند که اختالف معن

اثــر  ونیراســیمورد، عصاره ماس اهیمشابه بر گ یقیدر تحق
  .)9(ث نشان داد نیتامینسبت به و يبهتر

 تیــات بــا فعالاســتخراج ترکیبــ نینــو يمتدها ارائه
یافتــه اســت. اســتخراج بــه بیولوژیکی از گیاهان افــزایش

توانــد یروش ســاده بــوده و مــ کیــکمــک اولتراســوند 
روش  نیــباشد. ا یسنت يهاروش يبرا یمناسب نیگزیجا

 ياباشــد. در مطالعــهیآن راحــت مــ يارزان بوده و اجرا
انجــام شــد، عصــاره  Crocus caspius کــه روي گیــاه
ترین میــزان فنــول و فالونوئیــد بیش يدارااولتراسونیک 
تــرین عصــاره گــزارش هــم قــوي، DPPH بود، در تست

  .نشد دییحاضر تا قیمساله در تحق نی. ا)13(شده است
اســتخراج بــا تــوان نتیجــه گرفــت کــه در پایــان مــی

ــــله در اســــتخراج ترک ــــاتیکمــــک سوکس ــــال  ب فع
 یتــام در ماشــک معمــول دیفنل و فالونوئ دان،یاکسیآنت
  کند.یها عمل مروش ریموثر از سا اریبس

  

  سپاسگزاري
تحقیقــات  معاونت محترم حوزهبا حمایت  این مقاله
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