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Abstract 
 

Background and purpose: Ferula persica is traditionally used in treatment of diabetes and 
rheumatism. There is no report on antioxidant activity of this plant. This investigation was designed to 
study the impact of extraction methods and solvent polarity on phenolic contents and antioxidant 
activities of F. persica root and aerial parts. 

Materials and methods: In this experimental research, the plant was extracted by three methods. 
Also, it was extracted successively with solvents of different polarities. Antioxidative capacities of the 
extracts were assessed by three methods. Total phenolic and flavonoid contents were also determined. 

Results: The highest yield of extraction was achieved by soxhlet assisted extraction. In DPPH 
radical scavenging activity, the soxhlet extract of aerial parts showed a higher activity which was 
significantly different from other extracts (IC50= 279.3 ± 9.0 µg ml-1, P<0.0001). Methanol extract of 
aerial parts exhibited the highest antioxidant capacity (P<0.0012). In reducing power assay, compared to 
other extracts, root ultrasonic and soxhlet assisted extractions showed the highest antioxidative activities 
(P<0.0044). Methanolic aerial parts showed the highest activity. The extracts did not show high activities 
in nitric oxide radical scavenging activity. IC50 for aerial parts ultrasonic extract was 159.7 µg/ml and the 
IC50 for ethyl acetate extract of aerial parts was 441.2 µg/ml which showed significantly higher activity 
compared to other extracts (P<0.0001).   

Conclusion: In this study, the extraction methods significantly influenced antioxidant capacities 
and total phenolic content. Ethyl acetate and n-butanol were found to be more suitable for extraction of 
phenolics. Maceration is believed to be a more efficient method for extraction of phenolics. 
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 پژوهشی

مقایسه اهمیت روش هاي مختلف استخراج و نقش افزایش قطبیت 
 حالل در محتواي تام فنل و فالونوئیدي و میزان فعالیت آنتی

 Ferula persicaاکسیدانی گیاه کما 
  

        1الهام مجیدایی
        2سیده راحله حسینی طالعی

        3سپیده غالم نژاد
  4محمد علی ابراهیم زاده

  چکیده
رود. گزارشی کار میهطور سنتی در درمان دیابت و روماتیسم به) بFerula persicaپرسیکا( گیاه فروال و هدف: سابقه
منظور بررسی تاثیر روش اســتخراج و قطبیــت حاللیــت بــر هتی اکسیدانی این گیاه در دست نیست. این مطالعه باز فعالیت آن

  اکسیدانی ریشه و اندام هوایی این گیاه طراحی شده است.محتواي فنلی و فعالیت آنتی
 4نین بطــور متــوالی بــا گیري شد. همچبه سه روش، عصاره اهیانجام شد.گ یمطالعه به شکل تجرب نیا ها:مواد و روش

ها با سه روش مورد ارزیــابی قــرار گرفــت. محتــواي تــام اکسیدانی عصارهشد. فعالیت آنتیهاي متفاوت استخراج حالل با قطبیت
 گیري شد.نیز اندازهی و فالونوئیدي فنول

عصاره سوکسله انــدام  DPPHباالترین راندمان عصاره گیري مربوط به سوکسله بود. در بدام اندازي رادیکال  ها:یافته
. عصاره متانولی انــدام هــوایی )P >0001/0( ها داشتداري با سایر عصاره) اختالف معنیµg/ml50IC 9.0±279.3=هوایی (

 . در تست قدرت احیاکنندگی، عصاره التراسونیک و سوکسله ریشه باالترین)P >0012/0( در این تست باالترین اثر را داشت
. عصاره متانولی اندام هوایی بــاالترین فعالیــت را در ایــن تســت )P >0044/0( سایر عصاره ها نشان دادندفعالیت را نسبت به 

بــراي عصــاره اولتراســونیک انــدام  50ICها فعالیت باالیی در تست بدام اندازي نیتریک اکساید نشان ندادنــد. داشت. عصاره
بــود کــه از تمــامی  µg/ml 2/441یــل اســتات انــدام هــوایی بــراي عصــاره ات P( .50IC >0001/0( بــود µg/ml 7/159هــوایی 
  .)P >0001/0( ها فعالیت باالتري داشتعصاره

اکسیدانی و محتواي تام فنلــی وضوح نشان داد که استفاده روش استخراج تاثیر زیادي بر فعالیت آنتیهنتایج ب استنتاج:
تر هســتند. ماسیراســیون بعنــوان مــوثرترین روش بــراي مناسببوتانول براي استخراج ترکیبات فنلی  -nدارد. اتیل استات و 

  استخراج ترکیبات فنلی برگزیده شد.
  

  کما، فروال پرسیکا، روش استخراج، آنتی اکسیدان، فنل، فالونوئید واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
اکسیداتیو استرس ناشی از عدم تعــادل بــین سیســتم 

وجــب توانــد مدفاعی و تشکیل ذرات فعال اکســیژن مــی
هــا و کربوهیــدرات DNAها، ها، پروتئینصدمه به چربی

  تواند منجر به جراحت و اختالالتاین آسیب می شود.
  

مازندران 18ساري، کیلومتر محمدعلی ابراهیم زاده:  مولف مسئول:   :zadeh20@yahoo.com Email       جاده دریا، دانشکده داروسازي ساري، دانشگاه علوم پزشکی 
 ، ساري، ایرانوي داروسازي، کمیته تحقیقات دانشجوئی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دانشج1
  ، ساري، ایرانمازندران. کارشناس ارشد بیوشیمی، مرکز تحقیقات علوم داروئی، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی 2
  ، ساري، ایرانمازندرانکی . کارشناس ارشد شیمی آلی، مرکز تحقیقات علوم داروئی، دانشگاه علوم پزش3
 ، مرکز تحقیقات علوم داروئی، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مازندران.. استاد2
 : 12/5/1399تاریخ تصویب :                 3/7/1398تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            26/6/1398 تاریخ دریافت  
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قی، پیري دیابــت، هاي قلبی عرودژنراتیو از قبیل بیماري
هــاي موجودات زنــده سیســتم ).1(الزایمر و سرطان گردد

اي براي خنثی نمودن ذرات فعــال اکسیدانی پیچیدهآنتی
هــاي اکسیژن براي کاهش خسارات دارنــد. ایــن سیســتم

 هایی مانند سوپراکسید دیسموتازاکسیدانی شامل آنزیمآنتی
 سرولوپالســمین مانند آلبومین، هاییکاتاالز، ماکرومولکولو 

ــول ــی از مولک ــریتین و گروه ــد و ف ــک مانن ــاي کوچ ه
هــا، فنــلویتامین ث، آلفا توکوفرول، کاروتنوئیدها، پلــی

در  ).2(روبــین هســتندگلوتــاتیون، اســید اوریــک و بیلــی
هاي زیادي بر روي ترکیبات طبیعی و هاي اخیر تالشسال

س توانند بدن را در مقابل استراجزاي غذایی شده که می
 هاي طبیعی محدودهاکسیداناکسداتیو محافظت کنند. آنتی

وسیعی از عملکرد بیوشیمیایی دارند که شامل مهار تولید 
اندازي مســتقیم یــا غیرمســتقیم ذرات فعال اکسیژن، بدام

هاي آزاد و تغییر در پتانسیل اکسیداســیون احیــا رادیکال
و اکســیدانی افزایش توان آنتــی ).3(شودداخل سلولی می

تواند از ها در بدن میکاهش سطح پراکسیداسیون چربی
هاي مزمن مانند سرطان، نارســایی بروز بسیاري از بیماري

کــه نظر بــه ایــن ).4(قلبی و سمیت کبدي جلوگیري کند
باشد تحقیقــات هاي طبیعی میاکسیدانگیاهان منبع آنتی

  ).5(در این زمینه رو به افزایش است
از خـــانواده چتریـــان  Frula (Apiaceae)جـــنس 

گونه آن بــه شــکل  52گونه بوده که  150داراي بیش از 
هــاي بــومی ایــران رویــد. از گونــهخــودرو در ایــران مــی

، باریجــه (قاســنی) Ferula asafetidaتوان به آنغوزه می
Ferula gummosa Boiss وFerula persica  ــاره اش

خصــوص در هبــ F. persicaکمــا یــا ســکبینه  ).6،7(نمود
صورت گسترده رویــش داشــته هنطقه شهمیرزاد سمنان بم

و به نام محلی متکا معروف بوده و کاربرد غذایی و طب 
فروال پرسیکا یک گونــه شــناخته  ).8(سنتی فراوانی دارد

عنــوان ملــین، ضــدنفخ، هطــور ســنتی بــهشده بــوده کــه بــ
ضــدهیجان و در درمــان دیابــت، روماتیســم و کمــر درد 

ترکیبــات شــیمیایی فــروال پرســیکا  ).9(شــوداستفاده مــی
 )،10(ترپنهاي سزکوئی، کومارین)9(شامل ترکیبات فرار

 هاي گلیکوزیــدهکومارین )،10- 12(ترکیبات حاوي گوگرد
هستند. فروال پرسیکا در طب سنتی بــه  )13(ترپنسزکوئی

   ).14(شــودعنــوان پــایین آورنــده فشــارخون اســتفاده مــی
هاي مختلــف فــروال بــه هاکسیدانی خوبی از گوناثر آنتی

و  F. Foetidaاکسیدانی چاپ رسیده است. فعالیت آنتی
F.gummosa  وF.assafoetida 15- 18(گزارش شده است.( 

هاي فــروال اثــرات ضــد هاي مختلــف روي گونــهبررسی
کننــده دردي، ضد التهابی، ضد تــب، ضــد تشــنج و شــل

 اثر ضد پسودوموناس ).19(است عضالت صاف را نشان داده
 ).20(از عصاره صمغ فروال پرسیکا به چاپ رســیده اســت

اثــر ضــد  F.persicaهــاي تــازه گیــاه از عصاره و بخــش
لشــمانیا و مهارکننـــدگی لیپواکســـیژناز گـــزارش شـــده 

ترپن کومارین گلیکوزید نیز ترکیب سزکوئی ).19(است
جنس فــروال  ).19(اخیرا از این گیاه جداسازي شده است

ــوص کومــارینههــا و بــغنــی از کومــارین هــاي خص
 aurapteneترپن است. ترکیبات بیواکتیو شامل سزکوئی

(اثر ضــد فشــار خــون و ضــد التهــاب و ضــد ســرطان) و 
Galbanic acid  (داراي اثرات ضدتومور و ضدانژیوژنز)

 ).19(گزارش شده اســت Ferulaهاي مختلف نیز از گونه
شــوند تــر در ریشــه گیــاه ذخیــره مــیاین ترکیبات بــیش

هــاي هــوایی منبــع هاي گیاه نسبت به انــدامابراین ریشهبن
بهتري براي جداسازي ایــن ترکیبــات هســتند. ترکیبــات 
حاوي سولفور در گیاه نقش اصلی را در ایجاد بو و طعم 

هاي سایتوتوکسیک فعالیت 2010در سال  ).6(گیاه دارند
ــه ــانولی گون ــاره مت ــنج از عص ــد تش ــف و ض ــاي مختل   ه

ــروال  ــابف ــورد ارزی ــرارم ــه ی ق ــت گرفت ــال  در ).21(اس   س
هــاي آبــی و هــاي ضــد میکروبــی عصــارهفعالیــت 2005

ــاه مــورد ارزیــابی قــرار گرفــت  ).22(کلروفــرم ریشــه گی
Umbelliprenin  تــرین اجــزا جــدا شــده از جالبیکی از

تــوان بــه باشد. از خواص این ترکیب میفروال می جنس
  ).19(اثر ضد التهابی آن اشاره نمود

هاي گیاهی حقیقات وسیعی بر روي عصارهامروزه ت
هــایی بــا فعالیــت کــه بــه نمونــهگیــرد تــا ایــنصورت می

جــایی کــه چنــدین اکسیدانی باال دست یابند. از آنآنتی
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  الهام مجیدایی و همکاران     

  29      1399، شهریور  188دوره سی ام، شماره            مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                        

 پژوهشی

کــه هــر روش براي تهیه عصاره گیاهی وجود دارد و این
هــا و هــا از محــدودیتروش در مقایســه بــا دیگــر روش
هــاي ر ســالباشــند. دیمزایاي منحصر به فرد برخوردار م

اخیر به ارائه متدهاي جدید استخراج، توجه فراوانی شده 
 ترینترین اجزاي اصلی در کوتاهاي که بیشاست به گونه

  ).23(دست آیدهترین قیمت بزمان ممکن با کم
هــاي اکسیدانی، دلیل بسیاري از فعالیتفعالیت آنتی

ــت.  ــان اس ــده از گیاه ــاهده ش ــف مش ــک مختل   بیولوژی
اثراتی چون ضد دردي، ضــد التهــابی، ضــد افســردگی، 

کننده غشاء سلولی، شالته کنندگی آهن ایسکمی، تثبیت
ــی بیمــاري هــایی چــون الزایمــر بــا اکســیدان و و حت

هــا در ارتبــاط هســتند. امــروزه اکســیدان و اکسیدانآنتی
هــا در ارتبــاط اکسیدانی با بسیاري از بیماريفعالیت آنتی

ات بیولوژیک متعــددي کــه از فــروال رغم اثراست. علی
اي در خصوص بررســی پرسیکا گزارش شده، هیچ مقاله

فعالیت آنتی اکسیدانی این گیاه یافت نشده است. هدف 
اکسیدانی انــدام از انجام این مطالعه، بررسی فعالیت آنتی

هوایی و ریشه گیاه فروال پرسیکا و ســپس بررســی تــاثیر 
ــدرت آنتــی ــر ق ــاه اکســروش اســتخراج ب یدانی ایــن گی

باشد. از سویی تاثیر افزایش قطبیت حالل بــر فعالیــت می
اکسیدانی و محتــواي تــام فنــل و فالونوئیــد تمــامی آنتی

  ها بررسی شد.عصاره
  

  ها مواد و روش
  این مطالعه به شکل تجربی انجام شد. 

  
  نمونه گیاهی

اندام هوایی و غده فــروال پرســیکا توســط دکتــراي 
(دکتر بهمن اســالمی) از فیرزوکــوه سیستماتیک گیاهی 

جمع آوري و تایید شد. نمونــه هربــاریومی در دانشــکده 
بیولوژي دانشگاه آزاد قائم شــهر (بــه شــماره هربــاریومی 

شود. اندام هوایی و غده ها در ســایه ) نگهداري می1475
  خشک شده، به قطعات ریز تبدیل شد.

  تهیه عصاره به روش خیساندن
از پودر اندام هــوایی گیــاه بــا گرم  30در این روش 

لیتر متانول مخلوط شد. مجموعه به مــدت میلی 70حدود 
ساعت رها گردید. روز بعد فــاز آلــی جــدا و مجــددا  24

 متانول جدید اضافه شد. این عمل براي سه بــار تکــرار شــد.
ها توســط دســتگاه روتــاري در روز سوم، مجموعه حالل

یــن رونــد بــا (تبخیرکننده چرخان) حذف گردید. کــل ا
  پودر ریشه گیاه نیز تکرار شد.

  
  تهیه عصاره به روش اولتراسونیک

در این روش از امواج غیر مستقیم اولترا سونیک بــا 
گراد بــه درجه سانتی 25کیلو هرتز در دماي  60فرکانس 

 گرم پودر اندام هوایی 25مدت یک ساعت استفاده شد. 
نول در بشــر لیتــر حــالل متــامیلی 70گیاه به همراه حدود 

قرار داده شد. مجموعه به مــدت یــک ســاعت در حمــام 
اولتراسونیک قرار گرفت. سپس محلول صاف گردید و 

دســت آمــده توســط دســتگاه روتــاري (تبخیــر همتانول بــ
کننده چرخان) حذف شد. کل این روند بــا پــودر ریشــه 

  ).5(گیاه نیز تکرار شد
  

  تهیه عصاره به روش سوکسله
پودر اندام هوایی گیاه در کاغــذ  گرم 10در این روش 

صافی قرار داده شد و سپس در دستگاه قــرار گرفــت. عمــل 
ساعت ادامه پیــدا کــرد،  6استخراج با حالل متانول به مدت 

سپس متانول حــاوي مــواد اســتخراج شــده توســط دســتگاه 
روتاري (تبخیرکننده چرخان) حذف گردید. کل این روند 

  .)24(دبا پودر ریشه گیاه نیز تکرار ش
  

  ین محتواي کلی فنولی و فالونوئیدعیت
حتواي ترکیبات فنولی از طریــق متــد فــولین ســیو م

از هــر عصــاره تهیــه  mg/ml 1کالتیو انجام شــد. غلظــت 
لیتر واکنشگر  میلی 5/2لیتر از هر عصاره با میلی 5/0شد. 

ــولین ســیو کــالتیو مخلــوط شــد و ســپس  2/0  2نرمــال ف
لیتــر  گرم در75دیم با غلظت لیتر محلول کربنات سمیلی
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ساعت در دماي اتــاق  2ها پس از اضافه شد. جذب نمونه
ــاوراءبنفش در  ــپکتروفوتومتر م ــتگاه اس ــط دس  760توس

صورت مقادیر هم ارز با هشد. نتایج ب گیريهنانومتر انداز
آزمایشــات بــراي هــر استاندارد اسید گالیــک بیــان شــد. 

ــتاندارد  ــاره و اس ــد 2عص ــرار ش ــار تک ــزان )25،26(ب . می
هــاي رنــگ محتواي فالونوئید هر عصاره از طریق روش

از هر عصــاره تهیــه  mg/ml 1سنجی ارزیابی شد. غلظت 
لیتــر متــانول حــل میلی 5/1لیتر از نمونه در میلی 5/0شد. 

درصــد بــه  10لیتر آلومینیوم کلرایــد میلی 1/0سپس  .شد
یم لیتــر از محلــول پتاســمیلــی 1/0آن اضافه شــد، ســپس 

میلی لیتر آب مقطــر هــم  8/2موالر و در نهایت  1استات 
دقیقــه در دمــاي اتــاق  30بــه آن اضــافه شــد و بــه مــدت 

نگهداري شد و سپس جــذب مخلــوط حاصــل در طــول 
 -نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر مرئــی 415موج 

 . کوئرستین به عنوان اســتانداردگیري شدماوراءبنفش اندازه
 کالیبراسیون استفاده شد. میزان فالونوئیــد براي رسم منحنی

صورت میلی گرم معــادل کوئرســتین در گــرم عصــاره هب
بار تکــرار شــد و میــانگین  2گزارش گردید. آزمایشات 

  .)25،26(ها گزارش شدآن
  

  DPPHارزیابی میزان توانایی به دام اندازي رادیکال 
هــاي پایــدار براي انجــام ایــن آزمــایش از رادیکــال

DPPH  لیتــر میلــی 1لیتر از عصاره میلی 1استفاده شد. به
اضــافه شــد و مخلــوط  DPPHمیلــی مــوالر  1/0محلــول 

دقیقــه در  15حاصل به خوبی تکان داده شد و بــه مــدت 
اتاق تاریک قرار داده شد. سپس جذب مخلــوط توســط 

نــانومتر بــا بالنــک  517در  UVدستگاه اسپکتروفوتومتر 
 بــه عنــوان اســتاندارد BHAث و متانول قرائت شد. ویتامین 

ها تعیین شــد. در براي عصاره 50ICاستفاده شدند و میزان 
طبق فرمــول  DPPHنهایت درصد بدام اندازي  رادیکال 

  زیر محاسبه شد.
100
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BA،جذب بالنک=  SA25،26(=جذب نمونه یا استاندارد(.  

  تعیین قدرت احیاء کنندگی
  از هــر عصــاره تهیــه شــد و بــا هــاي مختلــف غلظت

  و  pH 5/6مـــوالر بـــا  2/0لیتـــر بـــافر فســـفاته میلـــی 5/2
ــی 5/2 ــول میل ــر محل ــیانید 1لیت ــري س ــیم ف ــد پتاس  درص
)]6Fe(CN3[K  ــــاي درجــــه  50مخلــــوط شــــد. در دم

 5/2دقیقه نگهداري شــد، ســپس  20گراد به مدت سانتی
هــا کلرواســتیک اســید بــه نمونــهلیتر از محلول تــريمیلی

ها به مدت ضافه شد تا واکنش متوقف شود. سپس نمونها
دور در دقیقــه قــرار  3000دقیقه در دستگاه سانتریفوژ  10

لیتــر از میلــی 5/2داده شــدند. پــس از اتمــام ایــن مرحلــه 
لیتــر آب مقطــر مخلــوط میلی 5/2قسمت باالي محلول با 

درصد فریک کلرایــد بــه  1/0لیتر محلول میلی 5/0شد و 
 700شد. سپس جــذب محلــول در طــول مــوج آن اضافه 

نانومتر قرائت شد. دراین آزمایش آســکوربیک اســید بــا 
میکروگــرم در  800،400،200،100،50 ،25 هــايغلظــت

میلی لیتر به عنوان استاندارد استفاده شد. آزمــایش بــراي 
  .)25،26(دهر نمونه و استاندارد سه بار تکرار ش

  
  ک اکسایدمیزان بدام اندازي نیتریارزیابی 

این روش بر این مبنا استوار بــوده کــه ســدیم نیتــرو 
هاي آبــی در محلول )Sodium nitroprussideپروساید (

فیزیولوژیک به آهستگی نیتریک اکســاید تولیــد  pHدر 
نموده که با اکسیژن محیط وارد عمل شده و یون نیتریت 

ــون نیتریــت تولیــد شــده در حضــور تولیــد مــی ــد. ی نمای
 گیرد. بــدام انــدازيس مورد سنجش قرار میواکنشگر گری

نیتریک اکساید در رقابــت بــا اکســیژن موجــب کــاهش 
تولید یون نیتریت خواهد شد. به این منظورســدیم نیتــرو 

 هــايموالر) در بافر سالین فسفات با غلظتمیلی10پروساید (
 دقیقــه 150مختلفی از عصاره مجاور شد. مجموعه به مــدت 

شد. همــان مخلــوط واکــنش بــدون در دماي اتاق انکوبه 
عصاره (اما مقادیر هم حجم آب مقطر) به عنوان بالنک 

کار گرفته شد. بعد از سپري شــدن زمــان انکوباســیون، هب
لیتــر واکنشــگر گریس(شــامل: ســولفانیل آمیــد میلی 5/0
ـــد 1 ـــیلن دي آمـــین دي هیدروکلری ـــل ات   درصـــد، نفتی
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 پژوهشی

ــید فســفریک  1/0 ــد. 2درصــد در اس ــد) اضــافه ش درص
نــانومتر در مقابــل بالنــک قرائــت  546ذب مخلوط در ج

ــات  ــد. آزمایش ــانگین آن 3ش ــده و می ــرار ش ــار تک ــا ب ه
ــراي  ــتاندارد ب ــوان اس ــه عن ــتین ب ــد. کوئرس ــزارش ش   گ

  میــانگین درصــد بــدام انــدازي مقایسه بکار گرفتــه شــد. 
بــراي  50ICهم طبق فرمول زیر محاســبه و بــر اســاس آن 

  ها بیان شد.تمامی عصاره

100
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BAجذب بالنک=، SA 25،26(=جذب نمونه یا استاندارد(.  
  

ساندن) با حالل هــا تهیه عصاره به روش ماسیراسیون (خی
  به شکل متوالی

گرم از پودر اندام هوایی گیاه بــا  100در این روش 
هگزان مخلوط شد. مجموعه بــه مــدت -nمیلی لیتر  150

فــاز آلــی جــدا و مجــددا  ساعت رها گردید. روز بعد 24
n- هگزان جدید اضافه شد. این عمل براي سه بار تکرار

هــاي هگزان خارج شده و به همراه حالل -nشد. هر بار 
قبلی حذف شدند. به باقیمانده اســتخراج از ایــن مرحلــه، 

میلی لیتر اتیل استات اضافه شد. مراحل کار بــا ایــن  150
اتیل استات بــه حالل نیز تکرار شد. پس از خارج کردن 

بوتانول افــزوده شــد. مراحــل -nمیلی لیتر  150 ،باقیمانده
  کار با این حالل نیــز تکــرار شــد. پــس از خــارج کــردن 

n-لیتر متانول افزوده شد. مراحل کــار میلی 150، بوتانول
با این حالل نیز تکرار شد. کل این روند بــا پــودر ریشــه 

  .)27،28(گیاه نیز تکرار شد
  

  يآنالیز آمار
  بــار تکــرار شــده و  3تــا  2هــا گیــريتمــامی انــدازه
ــات بــ ــه اطالع ــورت هکلی ــزارش  Mean ± SDص   گ

  و  (ANOVA)شـــد. آنـــالیز واریـــانس یـــک ســـویه 
هــا تــوکی بــراي مقایســه میــانگین post testمتعاقــب آن 

معنــی دار در نظــر  P >05/0 نتایج با احتمــالکار رفت. هب
  گرفته شد.

  یافته ها
  بازده عصاره ها

هــا گیــري وزن عصــارهپــس از انجــام فرآینــد عصــاره
محاسبه شد. در مجموع با افــزایش قطبیــت حــالل، رانــدمان 

گیري با کمــک گیري افزایش یافت. راندمان عصارهعصاره
  ها باالتر بود.داري از سایر روشطور معنیهسوکسله ب

  
  سنجش محتواي تام فنل و فالونوئیدي

 ولی و تام فالونوئیدي، محتواي تام فن1جدول شماره 
 پرسیکاهاي اندام هوایی و ریشه فروال موجود در عصاره

هــاي مختلــف (بــر را که بــا روش ماسیراســیون بــا حــالل
اند، اساس افزایش قطبیت) به شکل متوالی استخراج شده

  دهد.نشان می
  

محتواي تام فنــولی و تــام فالونوئیــدي موجــود در  :1شماره  جدول
در روش ماسیراسیون  پرسیکاوایی و ریشه فروال عصاره هاي اندام ه

  با حالل ها به شکل متوالی
  

 نوع حالل
 اندام هوایی ریشه

 bمحتواي فالونوئیدي aمحتواي فنلی bمحتواي فالونوئیدي aمحتواي فنلی

n - 0/200**** 3/128 5/42 5/123 هگزان 
 8/260**** 8/194**** 7/51**** 3/225**** اتیل استات

n -6/324**** 5/410**** 8/50**** 8/145**** نولبوتا 
 4/140 5/152**** 6/40 0/139**** متانول

  

a  :گرم معادل گالیک اســید در گــرم عصــاره، میلیb  :گــرم معــادل میلــی
  ns: not significantو  **** P >0001/0 کوئرستین در گرم عصاره

  
بوتــانول حــالل هــاي  -nهاي اتیــل اســتات و حالل

اي استخراج ترکیبات فنلی و فالونوئیدي از این خوبی بر
و انــدام هــوایی گیــاه،  گیاه بودنــد. در مجمــوع از ریشــه

گرم ترکیبات فنلــی معــادل گالیــک میلی 1/877و 6/633
اسید در گرم عصاره جدا شد. ترکیبــات فالونوئیــدي در 

گــرم معــادل میلــی 8/925و 6/185ریشــه و انــدام هــوایی
 دست آمد. در مجموع محتــوايهکوئرستین درگرم عصاره ب

تــر از تام فنلی و فالونوئیدي در اندام هوایی به مراتــب بــیش
محتــواي تــام فنــولی و تــام  2شــماره جــدول  ریشه گیاه بود.

هــاي انــدام هــوایی و ریشــه فالونوئیدي موجــود در عصــاره
هــاي مختلــف اســتخراج بــا بــا کمــک روش فروال را که

  دهد.اند، نشان میحالل متانول خالص استخراج شده
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محتواي تام فنــولی و تــام فالونوئیــدي موجــود در  :2شماره  جدول
عصاره هاي انــدام هــوایی و ریشــه فــروال در روش هــاي مختلــف 

  استخراج با حالل متانول
  

 اندام هوایی ریشه روش استخراج
محتواي  aمحتواي فنلی 

 bفالونوئیدي

محتواي  aمحتواي فنلی
 bفالونوئیدي

 5/53 5/231**** 4/51 0/50 لهروش سوکس 

 ns 5/212 ****9/88 5/53 5/49 روش اولتراسونیک 

 5/87**** 5/210 0/33**** 0/59**** روش ماسیراسیون
  

a  :گرم معادل گالیک اسید در گرم عصاره،میلی b  :گرم معادل کوئرســتین میلی
  ns:not significantو  **** P >0001/0 در گرم عصاره

 
ــانروش  ـرايدن روش مناســبخیس ــر ـب اســتخراج  ت

فنلی و فالونوئیــدي از ریشــه گیــاه بــود. امــا در  ترکیبات
خصوص انــدام هــوایی بــراي اســتخراج ترکیبــات فنلــی 
روش سوکســـله و بـــراي اســـتخراج فالونوئیـــدها روش 

  تر هستند.التراسونیک مناسب
  

  DPPHارزیابی توانایی بدام اندازي رادیکال آزاد 
یر روش استخراج را بــر درصــد ، تاث3جدول شماره 

هــاي توســط عصــاره DPPHبدام اندازي رادیکــال آزاد 
با حــالل  هاي مختلفمختلف فروال پرسیکا را در غلظت

  دهد.متانول را نشان می
تاثیر نوع حالل (بر اساس افزایش  4در جدول شماره 

توســط  DPPHقطبیت) بر درصد بدام انــدازي رادیکــال 
  پرسیکا آورده شده است.هاي مختلف فروال عصاره

ــال آزاد  ــدازي رادیک ــدام ان ــت ب ــنجش فعالی در س
DPPH از ماده ،BHA  .بعنوان کنترل مثبت اســتفاده شــد

میکروگــرم در  BHA 9/53بــراي  50ICبا توجه به نتــایج، 
  لیتر محاسبه شد.میلی

  

  ارزیابی قدرت احیا کنندگی
ـــر 5جـــدول شـــماره  ـــاثیر روش اســـتخراج را ب   ، ت

  هـــاي مختلـــف نـــدگی توســـط عصـــارهقـــدرت احیاکن
هاي مختلف با حــالل متــانول را فروال پرسیکا در غلظت

  دهد.نشان می
 ، تاثیر نوع حالل (براساس افزایش6در جدول شماره 

هــاي قطبیت) بر میزان قدرت احیاکنندگی توسط عصاره
   مختلف فروال پرسیکا آورده شده است.

از  ها قدرت احیاکننــدگی خــوبیدر مجموع عصاره
خود نشان ندادنــد. عصــاره متــانولی انــدام هــوایی فــروال 

  ترین فعالیت را از خود نشان داد.به
  

  ارزیابی توانایی بدام اندازي رادیکال آزاد نیتریک اکساید
تاثیر روش اســتخراج را بــر قــدرت  1نمودار شماره 

هاي مختلــف بدام اندازي نیتریک اکساید توسط عصاره
اي مختلف با حــالل متــانول را هفروال پرسیکا در غلظت

دهد. عصــاره هــا فعالیــت بــاالیی از خــود نشــان نشان می
اندازي رادیکال نیتریک در تست بدام 50ICندادند. میزان 

گیري به روش اولتراســونیک انــدام اکساید براي عصاره
و بــراي عصــاره بــه روش سوکســله بــراي  7/159هــوایی 

یتر محاســبه شــد( لمیکروگرم بر میلی 9/388اندام هوایی 
0001/0< P.(  

ــماره  ــدول ش ــاس  7در ج ــالل (براس ــوع ح ــاثیر ن ت
افزایش قطبیت) بر میزان بدام اندازي رادیکــال نیتریــک 

هاي مختلف فــروال پرســیکا آورده اکساید توسط عصاره
  شده است.

  

   هاي فروال (حالل متانول)توسط عصاره  DPPHتاثیر روش استخراج بر میزان بدام اندازي رادیکال آزاد  :3شماره  جدول
  

 )µg/ml(   50IC  )µg/mlغلظت(   بخش گیاه روش استخراج

50 100 200 400 800  

 6/439 ± 13 * 3/69 6/57 3/40 4/22 2/15 ریشه روش سوکسله 
 3/279 ± 0/9 **** 3/78 7/74 8/57 9/33 5/15 اندام هوایی 

 6/424 ± 17*** 9/77 1/73 9/28 9/16 0/2 ریشه روش اولتراسونیک
 2/411 ± 16**** 4/74 8/49 9/25 8/14 4/9 اندام هوایی 

 9/366 ± 0/8**** 5/77 4/72 9/36 4/21 2/16 ریشه روش ماسیراسیون
 0/466 ± 21 6/73 3/60 5/23 4/14 8/5 اندام هوایی 

  

  * P= 026/0 و *** P **** ،0009/0 =P >0001/0 تمامی نتایج به شکل درصد مهار بیان شده اند.
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 پژوهشی

تاثیر نوع حالل بــر درصــد بــدام انــدازي رادیکــال  :4جدول شماره 
DPPH توسط عصاره هاي فروال پرسیکا  
 نوع حالل

 بخش گیاه
  )µg/mlغلظت(  

50 100 200 400 800 

n - 7/25 6/21 4/16 8/15 8/13 ریشه هگزان 
 0/54 9/47 7/38 2/18 1/6 اندام هوایی 

 a 7/17 7/30 2/38 0/62 9/73ریشه اتیل استات
 2/50 9/46 3/40 8/33 1/30 اندام هوایی 
n -8/58 4/46 7/39 5/25 4/19 ریشه بوتانول 
 5/60 9/33 0/28 8/18 2/16 اندام هوایی 

 8/59 9/41 6/40 2/16 9/14 ریشه متانول
 b** 0/24 9/37 5/40 6/53 9/86اندام هوایی 

  

  ن شده اند.تمامی نتایج به شکل درصد مهار بیا
0012/0 =P **      50 =9/385  ±14 وIC a     50 = 5/352  ±5/7    وIC b**  

  
تاثیر روش استخراج برمیزان قدرت احیا کننــدگی  :5شماره  جدول

  ره هاي ریشه و اندام هوایی فروالعصا
 بخش گیاه روش استخراج

  )µg/mlغلظت(  

50 100 200 400 800 

 002/1** 796/0* 481/0 232/0 304/0 ریشه روش سوکسله
 ns657/0 *884/0 397/0 284/0 169/0 اندام هوایی 

 ns746/0 **083/1 475/0 365/0 345/0 ریشه روش اولتراسونیک
 0,603 483/0 311/0 230/0 184/0 اندام هوایی 

 ns580/0 ns0,727 432/0 352/0 264/0 ریشه روش ماسیراسیون
 ns488/0 ns723/0 350/0 288/0 172/0 اندام هوایی 

  

  تمامی نتایج به شکل میزان جذب بیان شده اند.
0044/0 =P **     0490/0   و< P *      و   ns: not significant  

  
 میزان قدرت احیا کنندگی عصاره هاي ریشه و اندام :6شماره  جدول

هوایی فروال پرسیکا در روش ماسیراسیون با حالل هاي مختلف به 
  یشکل متوال

 بخش گیاه نوع حالل
 )µg/mlغلظت(  

50 100 200 400 800 

n - 077/0 043/0 42/0 ریشه هگزان ns172/0 ns383/0 
 ns393/0 *447/0 0,300 269/0 250/0 اندام هوایی 

 147/0 122/0 081/0 058/0 0044 ریشه اتیل استات
 553/0** 466/0* 454/0 390/0 286/0 اندام هوایی 
n -159/0 073/0 044/0 یشهر بوتانول ns325/0 **587/0 
 563/0** 445/0* 346/0 261/0 247/0 اندام هوایی 

 ns164/0 ns225/0 114/0 073/0 0,064 ریشه متانول
 698/0**** 660/0*** 456/0 427/0 395/0 اندام هوایی 

  

   تمامی نتایج به شکل میزان جذب بیان شده اند.
0001/0< P ****   001/0    و =P **   05/0    و< P *    و    ns: not significant 

  

  
  

تاثیر روش استخراج برمیزان بدام انــدازي نیتریــک  :1شماره  نمودار
  ریشه و اندام هوایی فروال پرسیکاعصاره هاي  (درصد)اکساید 

میــزان بــدام انــدازي رادیکــال نیتریــک اکســاید  :7جــدول شــماره 
اندام هوایی فروال پرســیکا در ) توسط عصاره هاي ریشه و درصد(

  روش استخراج با حالل ها به شکل متوالی
  

 بخش گیاه نوع حالل
  )µg/mlغلظت(  

50 100 200 400 800 

n - 9/42*** 3/34 5/30 3/25 8/19 ریشه هگزان 
 ns9/35 0/30 2 0 0 اندام هوایی 

 4/41**** 4/31 3/25 6/17 0 ریشه اتیل استات
 5/69**** 0 1/30 2/26 8/23 اندام هوایی 

n -0/42**** 4/39 5/26 9/14 0 ریشه بوتانول 
 9/32 0/24 8/21 7/18 1/14 اندام هوایی 

 ns 5/23 4/23 5/23 4/19 0/2 ریشه متانول
 9/53**** 4/44 8/42 1/24 5/23 اندام هوایی 

  
عصاره ها فعالیت باالیی از خود نشان ندادند. میــزان 

50IC نــدازي رادیکــال نیتریــک اکســاید در تســت بــدام ا
میکروگــرم  2/441براي عصاره اتیل استات اندام هوایی 

داري از تمــامی طور معنــیهدست آمد که به لیتر ببر میلی
. در ســنجش قــدرت )P >0001/0( تر بــودها قويعصاره

مهارکنندگی رادیکــال نیتریــک اکســاید، از کوئرســتین 
 براي استاندارد 50ICزان میعنوان کنترل مثبت استفاده شد. هب

  لیتر محاسبه شد.میکروگرم در میلی 194کوئرستین 
  
  بحث

گیري در روش ماسیراسیون باالترین راندمان عصاره
ها به شکل متوالی بــه متــانول تعلــق داشــت. ایــن با حالل

دهد که بخش قابل توجهی از ترکیبات موجــود نشان می
هــاي باشــند. اســتخراج بــا روشدر ایــن گیــاه قطبــی مــی

هــاي متفــاوتی بدســت داد. عصــاره مختلف نیــز رانــدمان
 درصــد و عصــاره التراســونیک5/34سوکسله اندام هوایی با 

ــا  تــرین درصــد بــه ترتیــب بــاالترین و پــایین1/4ریشــه ب
راندمان استخراج را بــه خــود اختصــاص دادنــد. نظــر بــه 

ازه) در تکرار مجدد عمل استخراج (هر بــار بــا حــالل تــ
روش سوکسله، بدست آمــدن رانــدمان بــاالتر اســتخراج 

هــاي مختلــف رســد. در مقایســه روشنظــر مــیهمنطقی ب
در بخش ریشه، استخراج بــه روش خیســاندن استخراج، 

گــرم معــادل میلــی 5/49و با کمک التراسونیک بــا  59با 
ــاالترین و  ــب ب ــه ترتی گالیــک اســید در گــرم عصــاره ب

یبات پلــی فنــولی را دارا بودنــد. در ترین مقدار ترکپایین
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روش خیســاندن و  5/231اندام هوایی روش سوکسله بــا 
گرم معادل گالیک اســید در گــرم عصــاره میلی 5/210با 

ترین مقدار ترکیبات پلی فنولی به ترتیب باالترین و پایین
ــه روش ماسیراســیون بــا  ــد. در اســتخراج ب را دارا بودن

 بوتانول-nشه اتیل استات و ها به شکل متوالی در ریحالل
اتیل استات باالترین میزان بوتانول و -nو در اندام هوایی 

فنولی را داشــتند. محتــواي فالونوئیــدي در ترکیبات پلی
ریشه و انــدام هــوایی نیــز بــه همــان ترتیــب بــاال بــود. در 

 6/633مجموع محتواي فنلــی در روش متــوالی در ریشــه
معــادل گالیــک اســید  1/877گرم و در اندام هوایی میلی

دست آمد. در مجمــوع اتیــل اســتات و هدر گرم عصاره ب
n-  هاي مناسبی براي جداســازي ترکیبــات حاللبوتانول

هاي مختلف استخراج فنولی هستند. در مقایسه روشپلی
و روش  66در ریشه، عصاره حاصل از روش خیساندن با 

گــرم معــادل کوئرســتین در گــرم میلــی 4/51سوکسله بــا 
ترین مقــدار فالونوئیــد عصاره به ترتیب باالترین و پایین

تام را دارا بودند. در انــدام هــوایی روش التراســونیک بــا 
 گرم معــادل کوئرســتینمیلی 5/53و روش سوکسله با  9/88

تــرین مقــدار در گرم عصاره به ترتیب بــاالترین و پــایین
 فالونوئید تام را دارا بودند. در واقع اســتخراج بــا کمــک

ترین مقدار ترکیبات فالونوئیدي را از گیــاه سوکسله کم
  استخراج نمود.

گیاهان در درمان و پیشگیري اخــتالالت گونــاگون 
تــوان اکسیدانی گیاهان را مــیبکار م یروند. فعالیت آنتی

. ایــن عمدتا به حضور ترکیبات فنــولی در آن نســبت داد
و  هاي گیــاه وجــود دارنــدترکیبات تقریبا در تمام بخش

در بسیاري از فرایندهاي فیزیولوژیک مانند رشد ســلولی 
اکســیدانی بــه و رسیدن میوه نقش دارند. خاصــیت آنتــی

 .)29(دهــدها امکان بدام انداختن رادیکال آزاد را مــیآن
روند استخراج ترکیبات فنولی یک فاکتور مهم در تعیین 

اکسیدانی عصــاره اســت. دمــا، حــالل، خصوصیات آنتی
گیري، قــدرت اســتخراج و روش اســتخراج هزمان عصار

ــت.  ــد گذاش ــاره خواه ــات عص ــارزي در محتوی ــاثیر ب ت
هــاي اســتخراج استخراج ترکیبات از گیاه، بوسیله روش

ماننــد ماسیراســیون در واقــع هــدر دادن حــالل و  قــدیمی
زمان است. تکنیک هاي پیشرفته استخراج مانند عصــاره 

ش کــارایی و گیري به کمک اولتراسوند از طریــق افــزای
هاي روش قــدیمی شــده موجب غلبه بر دشواريانتخابیت، 

استخراج به کمک اولتراسوند یک روش ساده  ).27(است
هاي سنتی استخراج بوده و جایگزین مناسبی براي روش

است. فواید اصــلی اســتفاده از اولتراســوند در اســتخراج 
افزایش بــازده اســتخراج و ســرعت اســتخراج اســت. شامل 
امکان استخراج ترکیبات حساس بــه حــرارت  ونداولتراس

  ).30(را فراهم سازد
ـــه منظـــور عصـــاره ـــري از در یـــک مطالعـــه، ب   گی

، از روش اســتخراج Mesembryanthemum eduleگیاه 
اولتراسونیک استفاده شد. نتایج نشان داد که نــوع حــالل 
نسبت به زمان عصاره گیري تاثیر بارزتري روي محتواي 

اکســیدانی دارد. عصــاره متــانولی آنتــیفنــولی و فعالیــت 
 فنولی نسبت به عصارهتري ترکیبات پلیحاوي مقدار بیش

اکســیدانی اتانولی بود امــا عصــاره اتــانولی فعالیــت آنتــی
یــک نتــایج  .)29(باالتري نسبت به عصاره متانولی داشت

عصــاره گــل آذیــن گیــاه مقالــه پژوهشــی نشــان داد کــه 
 5/105و  1/60، 8/58 زولنگ داراي محتــوي تــام فنــولی

گرم معادل گالیک اسید در گرم عصاره بــه ترتیــب میلی
ــراي ســه روش اســتخراجی التراســونیک، خیســاندن و  ب
سوکســله بــود. مــواد فنــولی در عصــاره حاصــل از روش 

  ).31(تر بودسوکسله نسبت به دو روش دیگر بیش
الونوئید ها بطور گسترده در گیاهان وجود دارنــد. ف

هــا میــوه هــا ومسئول ایجــاد رنــگ در گــل این ترکیبات
علــت هعنوان محصوالت متابولیســم ثانویــه، بــههستند و ب

اکسیدانی در صنایع داروئی و غــذایی مــورد فعالیت آنتی
مکانسیم عمل فالونوئیدها بدام اندازي  ).27(توجه هستند

 فالونوییــدها ).27(باشدها مییون کردنرادیکال آزاد و شالته
کننــده در پیشــرفت عنوان پیشــگیريهفنولی بو ترکیبات 

  هاي قلبی شناخته شدند.و بیماري سرطان
هاي جدیــد اســتخراج ترکیبــات فعــال عرضه روش

ــی  ــنایع داروی ــوص در ص ــان، بخص ــوژیکی از گیاه بیول

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 14

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-14194-fa.html


     
  الهام مجیدایی و همکاران     

  35      1399، شهریور  188دوره سی ام، شماره            مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                        

 پژوهشی

ال افزایش یافته است. دلیل این موضوع نیاز به روش ایده
فعــال  ترین مقدار ترکیبــاتاستخراج بوده که بتواند بیش

تــرین ترین زمان ممکــن بــا پــایینبیولوژیک را در کوتاه
 گزارشات متعــددي از بکــارگیري .)30(دست آوردهقیمت ب

روش استخراج با کمک التراسونیک در استخراج مــواد 
 هــامختلف از قبیل هسپریدین از پوست مرکبات، ایزوفالون

 ساکاریدها از پوســت میــوه، پلیRadix puerariaeاز ریشه 
longan 32(و ترکیبات فنولی از غالت در دست اســت( .

ــ ــونیک ب ــههروش التراس ــل مالحظ ــور قاب ــب ط اي موج
افزایش کارایی استخراج، کاهش زمان و کاهش حجــم 

هــاي اي اثرات روشحالل مصرفی شده است. در مطالعه
گیــري روي محتــواي تــام فنــولی و مختلــف عصــاره
د بررسی قرار مور Lythrum salicariaفالونوییدي گیاه 

اکســیدانی خــوبی هاي گیاه فعالیت آنتــیگرفت. عصاره
نشان دادند. محتواي تام فنولی در عصــاره اولتراســونیک 

 تر ازعصاره ماسیراسیون بود اما محتواي تام فالونوئیديبیش
تــر از عصــاره اولتراســونیک در عصاره ماسیراسیون بیش

م هــاي بــدابــوده اســت. عصــاره اولتراســونیک در تســت
 2O2H، نیتریک اکســاید و DPPHاندازي رادیکال آزاد 

  ).24(بهتر از عصاره ماسیراسیون بود
  گیــري اي دیگر، اثــرات دو روش عصــارهدر مطالعه

ـــاه  ـــدي گی ـــولی و فالونویی ـــام فن ـــواي ت ـــر روي محت ب
Crataegus pentagyna  .ــت ــرار گرف ــورد بررســی ق م

 تراســونیکفنــولی و اولاکسیدانی فراکسیون پلیفعالیت آنتی
تنی صورت برونهبا چهار تست آنتی اکسیدانی مختلف ب

ارزیابی شدند. عصاره حاصل از روش اولتراســونیک در 
، بــدام انــدازي هیــدروژن پراکســید و DPPHهــاي تست

 ).5(فنــل بــودي پلــیبهتــر از عصــاره Fe+2شالت کــردن 
هاي مختلــف دیگر با هدف بررسی تاثیر روشاي مطالعه

هــاي روي انــدام اکسیدانی، بــرعالیت آنتیاستخراج در ف
هــاي انجــام شــد. روش Crocus caspiusهــوایی گیــاه 

استخراج شامل اولتراسونیک، پرکوالسیون و فراکســیون 
تــرین فنولی بــود. عصــاره اولتراســونیک داراي بــیشپلی

و بــدام  DPPHمیزان فنــول و فالونوییــد بــود، در تســت 

زارش شــده اســت. ترین عصاره گهم قوي 2O2Hاندازي 
ترین عصاره خیساندن در تست قدرت احیاکنندگی قوي

  ).33(دعصاره بو
در مطالعه دیگر از سه روش سوکسله، ماسیراســیون 

 Laurus nobilisگیري از گیاه و اولتراسونیک براي عصاره
 محتواي تریناستفاده شد. عصاره حاصل از سوکسله با بیش

ــدام  ــت ب ــدي، فعالی ــولی و فالونویی ــدازي فن و  DPPHان
هاي دیگــر نشــان نیتریک اکساید بهتري نسبت به عصاره

داد. عصاره تهیه شده به روش ماسراســیون فعالیــت بــدام 
بهتري نشان داد. تفاوت قابل تــوجهی بــین  2O2Hاندازي 

 هاي مختلف استخراج در تست قدرت احیاکنندگیروش
گیــري محتــواي تــام این گیاه وجود نداشت. نتایج اندازه

نولی نشان داد کــه عصــاره ناشــی از سوکســله بــاالتر از ف
اي در مطالعــه ).34(باشــداولتراسونیک و ماسراســیون مــی

از  Cucumis meloگیــري از بــرگ گیــاه جهت عصــاره
هاي سوکسله، اولتراسونیک و ماسراسیون اســتفاده روش

تري نسبت بــه شد. عصاره سوکسله، ترکیبات فنولی بیش
ترتیب التراســونیک و ماسیراســیون) هاي دیگر (بهعصاره
 ، عصارهDPPHدر بدام اندازي رادیکال آزاد  ).35(داشت

 نیتریــک اکســاید ر بدام اندازي رادیکال آزادماسیراسیون، د
 کنندگی آهن عصــاره ناشــیعصاره التراسونیک و در شالته

از سوکسله بهترین فعالیت را دارا بودند. این مقالــه نشــان 
اکسیدان در استخراج ترکیبات آنتیداد که هر سه روش 

  ).35(ها وجود نداشتموثر بودند اما تفاوتی بین آن
با ســه روش  در یک مطالعه گل آذین گیاه زولنگ

 ها با یکدیگراکسیدانی آنعصاره شده و سپس فعالیت آنتی
ها عصــاره حاصــل در عمده تست ).32(مقایسه شده است

خود نشــان داد.  ترین فعالیت را ازاز روش سوکسله قوي
گرچه اختالف زیادي بین این عصاره و عصــاره حاصــل 
از روش التراسونیک وجود نداشت. این تحقیق نشان داد 

 هاي سوکسله و اولتراسوند در اســتخراج ترکیبــاتکه روش
فنولی و فالونوئید مــوثرتر از روش کالســیک خیســاندن 

کنند و بنابراین روش ارجــح در اســتخراج ایــن عمل می
  ).30(باشندیبات فعال بیولوژیک در این گیاه میترک

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 14

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-14194-fa.html


  روش هاي مختلف استخراج و نقش افزایش قطبیت حالل
 

  1399، شهریور  188دوره سی ام، شماره                                                  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                            36

طــور گســترده هبــ DPPHاندازي رادیکــال مدل بدام
ــدام ــایی ب ــابی توان ــراي ارزی ــال آزاد در ب ــدازي رادیک ان

گیرد. در مطالعه هاي مختلف مورد استفاده قرار مینمونه
اي بــر حاضر، تغییر روش استخراج تــاثیر قابــل مالحظــه

 50ICداشت. مقــدار  DPPHادیکال قدرت بدام اندازي ر
لیتــر میکروگــرم در میلــی 3/11 ±3/0در روش سوکســله 

دست آمد که از نظر آماري با مقــادیر دو روش دیگــر هب
در برخی مطالعات قبلی ارتبــاط . )P >05/0( متفاوت بود

اکســیدانی و فنــول تــام در خطی خوبی بین فعالیت آنتــی
 . در مطالعــه مــا)36،37(بسیاري از گیاهان گزارش شده اســت

اکســیدانی تر فنولی، فعالیت آنتینیز عصاره با میزان بیش
تــر از هــر ســه عصــاره قــويباالتري از خود نشان دادند. 

BHA 001/0( بودند< P( اما ویتامین ث از هر سه عصاره 
  ).P >001/0( تر بودقوي

عنــوان شاخصــی در تعیــین ه قدرت احیاکنندگی بــ
 ).27(رودکار میهیاهان داروئی باکسیدانی گظرفیت آنتی

   IIIســنجش احیــا کننــدگی نمونــه، ناشــی از احیــا آهــن 
  باشــد. روش اســتخراج بــا اهــداء الکتــرون مــی IIبه آهن 

ــاره ــدگی عص ــت احیاکنن ــر فعالی ــادي ب ــاثیر زی   هــاي ت
گیاه مورد داشت. عصاره حاصــل از خیســاندن بــاالترین 

  هــاي حاصــل ره. عصــا)27،28(فعالیت را از خود نشان داد
از سوکســـله، ماسیراســـیون و اولتراســـوند در خصـــوص 

لیتــر میکروگــرم در میلــی 800تــا  25زولنگ، در غلظت 
قدرت احیاکنندگی ضعیفی از خود نشان دادند. در ایــن 

هاي حاوي مقادیر باالتر از ترکیبات فنــولی تست عصاره
داراي فعالیت احیا کنندگی باالتري بودنــد. گرچــه ایــن 

 ).P()31 <05/0( از نظر آمــاري قابــل مالحظــه نبــود اختالف
ها قدرت احیا کننــدگی در مطالعه ما، در مجموع عصاره

  هــاي التراســونیک خوبی از خــود نشــان ندادنــد. عصــاره
  تــر ازداري قــويطــور معنــیهو سوکسله بخــش ریشــه بــ

ــاره  ــایر عص ــارهس ــش عص ــد. در بخ ــا بودن ــا ه ــري ب گی
فعالیــت مربــوط بــه عصــاره هاي مختلف، باالترین حالل

تــر از ســایر متانولی اندام هوایی بود که بــه مراتــب قــوي
  .)P >0001/0( ها بودعصاره

نیتریک اکساید در بسیاري از اعمــال فیزیولوژیــک 
از جمله تنظیم فشارخون، گشــاد شــدن عضــالت صــاف 
عروق و سیستم ایمنی نقش دارد. تولید بیش از حد ایــن 

رس اکسیداتیو کند کــه منجــر بــه تواند ایجاد استذره می
 ها و پراکسیداسیون، تغییر عملکرد پروتئینDNAتخریب 

شود. روش استخراج تاثیر زیــادي بــر فعالیــت لیپیدها می
بــدام انـــدازي رادیکــال نیتریـــک اکســاید حاصـــل از 

. عصــاره حاصــل از )27،28(هاي گیاه مورد داشتعصاره
داد. در روش  خیساندن باالترین فعالیت را از خود نشــان

ها به شکل متوالی نیــز عصــاره هــاي ماسیراسیون با حالل
 -nها با قطبی نسبتا باال، شــامل متــانول و حاصل از حالل

ر ایــن تســت از خــود نشــان بوتانول باالترین فعالیت را د
ـــد.  ـــزان دادن ـــه روش سوکســـله،  50ICمی حاصـــل از س

ماسیراســیون و اولتراســوند بــراي بــدام انــدازي رادیکــال 
نیتریک اکساید در گیــاه زولنــگ نشــان داد کــه عصــاره 
حاصل از روش ماسیراسیون داراي قدرت مهارکننــدگی 

در مطالعه مــا،  ).32(تري نسبت به دو روش دیگر بودبیش
هــا قدرت بدام اندازي رادیکال نیتریک اکســاید عصــاره

 گیــريبراي عصاره 50ICضعیف اما وابسته به دوز بود. میزان 
و براي عصاره  159,7راسونیک اندام هوایی به روش اولت

میکروگــرم  9/388به روش سوکسله براي انــدام هــوایی 
تــر هــا قــويلیتر محاسبه شد که از ســایر عصــاره بر میلی

بخش استخراج با حالل، عصــاره  ) درp >0001/0(بودند
داري از تمــامی طــور معنــیههــوایی بــاتیل استات انــدام 

  .)P >0001/0( تر بودها قويعصاره
محتواي و  یدانیاکس یانت تیفعال نیتاکنون ارتباط ب

 ،)38(آهــن یکننــدگشالته، توانایی )37(تام فنل و فالنوئیدي
 کــالیراد يبــدام انــدازقــدرت ، )39(زیهمول یآنتفعالیت 

 )41( آفتــابو فاکتور محافظــت از نــور  )40(دیاکسا کیترین
  د ان داـق نشـــن تحقیـــایــنتایـــج ده اســت. ـزارش شـــگــ

ــاثیرکــه اســتفاده روش  ــت  اســتخراج ت ــر فعالی ــادي ب زی
هاي اتیل اکسیدانی و محتواي تام فنولی دارد. حاللآنتی

تر براي اســتخراج هاي مناسببوتانول حالل -nاستات و 
  ترکیبــات فنــولی و فالونوئیــدي از ایــن گیــاه بودنــد. در 
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فنولی و فالونوئیدي در اندام هــوایی مجموع محتواي تام
  تــر از ریشــه گیــاه بــود. روش خیســاندن مراتــب بــیشبه 

ــب ــولی و روش مناس ــات فن ــتخراج ترکیب ــراي اس ــر ب ت
فالونوئیدي از ریشــه گیــاه بــود. امــا در خصــوص انــدام 
  هوایی براي اســتخراج ترکیبــات فنــولی روش سوکســله 
و بـــراي اســـتخراج فالونوئیـــدها روش التراســــونیک 

  تر هستند.مناسب
  

  سپاسگزاري
اي ، حاصل پایان نامه دوره دکتراي حرفــهاین مقاله

ــدایی در دانشــکده داروســازي ســاري  ــام مجی خــانم اله
وســیله از حمایــت مــالی حــوزه معاونــت باشــد. بــدینمی

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــآوري دانش ــات و فن ــرم تحقیق محت
(کد اخالق:  )1172 :گردد (کد طرحمازندران تشکر می

IR.MAZUMS..REC.1397.1172.(.   
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