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ارزیابی محتوای ترکیبات فنلی ،آلکالوئید و پروآنتوسیانیدین کل و فعالیت آنتیاکسیدانی
در سه گونه عسلک (تیره گاوزبان) از ایران
Evaluation of Total Phenolic Compounds, Alkaloids and Proanthocyanidins Contents
and Antioxidant Activity in Three Onosma Species (Boraginaceae) From Iran
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چکیده
جنس عسلک ( )Onosma L.یکی از جنسهای مهم تیره گاوزبان ( )Boraginaceaeاست .در فلور ایرانیکا برای این جنس  55گونه
معرفی شدهاست که  11گونه آن انحصاری ایران هستند .گونههای این جنس حاوی متابولیتهای ثانویهای هستند که فعالیت
آنتیاکسیدانی و آنتیبیوتیکی نشان میدهند  .در این مطالعه محتوای فنل ،فالونوئید ،پروآنتوسیانیدین و آلکالوئید کل و نیز پتانسیل
آنتیاکسیدانی عصاره متانولی بخشهای هوایی سه گونه از جنس  Onosmaشامل Onosma sericea L. ،Onosma pachypoda L.و
 Onasma microcarpa DC.از فلور ایران ارزیابی شد .نتایج نشان داد که گونه  Onosma microcarpaبیشترین محتوای فنل کل و
گونههای  Onosma sericeaو  Onosma pachypodaبیشترین محتوای فالونوئید کل را دارا هستند .بیشترین محتوای آلکالوئید و
پروآنتوسیانیدین کل بهترتیب در دو گونه  Onosma sericeaو  Onosma pachypodaمشاهده شد .تمام گونههای موردمطالعه پتانسیل
آنتیاکسیدانی قوی از خود نشان دادند و در بین آنها گونه  Onosma sericeaبا کمترین میزان  ،IC50بیشترین پتانسیل
آنتیاکسیدانی را به خود اختصاص داد .به نظر میرسد که ترکیبات فنلی نقش قابلتوجهی در ارائه فعالیت آنتیاکسیدانی گونههای
موردمطالعه دارند.
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بیوسنتز فالونوئیدها و غلظت آنها در اثر رقیق شدن به تدریج
کاهش مییابد (امیدبیگی .)1384 ،فالونوئیدهایی چون
ایزوفالونوئیدها نقش حیاتی در همزیستی و مقاومت به بیماری
در گیاهان دارند .آلودگیهای میکروبی منجر به افزایش تجمع
ایزوفالونوئیدهای مشخصی میگردند که به عنوان آنتیبیوتیک
عمل نموده و تهاجم میکروارگانیسمها را محدود میکنند (مک
کال 12و همکاران .)1999 ،بنابراین تکمیل فرآوردههای غذایی با
فنلهای گیاهی ،تأمینکننده سالمت آن فرآوردههاست.
فالونوئیدها با مهار نمودن آنزیمهای هیدرولیتیک و اکسیداتیو و
عملکرد ضدالتهابی خود ،گروه اصلی ترکیبات کنترلکننده
رادیکالهای آزاد به شمار میروند .ارتباط مهمی میان پتانسیل
آنتی اکسیدانی گیاهان و محتوای فنل و فالونوئید کل درآنها
گزارش شدهاست (سیلوا 13و همکاران .)2007 ،عالوه بر ظرفیت
آنتیاکسیدانی ،ترکیبات فنلی ،طیف وسیعی از فعالیتهای
بیولوژیکی را بر عهده دارند (بالساندرام 14و همکاران.)2006 ،
پروآنتوسیانیدینها پلیمرهایی از فالوان -3اولها15هستند و
بهعنوان تاننهای متراکم در نظر گرفته میشوند .توانایی
مهارکنندگی رادیکالهای آزاد این ترکیبات ،ممکن است خطر
بیماریهای قلبی -عروقی (رید2002 ،16؛ استینبرگ 11و
همکاران ،)2003 ،سرطان (بگچی 18و همکاران )2000 ،و انعقاد
خون (مورفی 19و همکاران )2003 ،را کاهش دهد و انواع
ویژهای از پروآنتوسیانیدینهای تریمری ،در برابر آلودگیها،
محافظتکننده مجاری ادراری هستند (فو 20و همکاران.)2002 ،
آلکالوئیدها گروه بزرگی از مواد مؤثره گیاهی ارزشمند را
تشکیل میدهند ،ولی در میان آنها برخی از خطرناکترین و
سمیترین مواد موجود در طبیعت نیز یافت میشوند .این مواد
در بسیاری از گیاهان گلدار وجود دارند (بل1980 ،21؛ کان،22
 .)1981برای نخستین بار ،مایسنر 23از آلکالوئیدها بهعنوان مواد
نیتروژنداری که خاصیت قلیایی دارند و در محیط اسیدی
نمک تولید میکنند ،نام برده است .آلکالوئیدها در انسان
واکنشهای فیزیولوژیکی قوی ایجاد میکنند و بهویژه بر روی

مقدمه
تولید رادیکالهای آزاد به علت پیشرفت تکنولوژی ،تشعشع،
آالیندههای شیمیایی ،سموم ،مواد نگهدارنده ،تمایل شدید به
استفاده از غذاهای آماده و نیز آسیب بسیاری از بافتها ،صدمه
به سیستم عصبی مرکزی ،ورم معده ،سرطان و ایدز افزایش
یافتهاست (پورمراد 1و همکاران .)2006 ،بهطور معمول گرایش
فراوانی به استفاده از گیاهان دارویی و معطر بهعنوان مواد
آنتیاکسیدان وجود دارد .بهعالوه این گیاهان به شکل طبیعی
بهعنوان عوامل ضدالتهاب 2و ضدعفونیکننده 3برای درمان
طیف وسیعی از بیماریها بهطور سنتی مورداستفاده قرار
میگیرند .بنابراین مصرف آنتیاکسیدانها بهعنوان جاروبکننده
رادیکالهای آزاد 4ضروری است (کای 5و همکاران .)2004 ،در
گیاهان آوندی بیش از  4000نوع ترکیب فنلی و پلیفنلی مانند
اسیدهای فنلی ،تاننها ،کومارینها ،آنتراکوئینونها ،فالونوئیدها،
دیتـرپنهای فنلی و آنتوسیانینها شناخته شدهاند که
مهمترین ترکیبات آنتیاکسیدانی هستند (میدلتون و
کانداسوامی2000 ،6؛ تریز و ایوانز .)1989 ،1این ترکیبات از
طریق اهداء الکترونها یا اتمهای هیدروژن و یا کالت کردن
کاتیونهای فلزی ،توانایی جاروبکردن رادیکالهای آزاد را دارا
هستند (پیتا 8و همکاران.)1998 ،
فالونوئیدها بهعنوان گروه مهمی از ترکیبات آنتیاکسیدان
نقش مهمی در فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهان دارند (هاربورن9
و همکاران .)2000 ،بهعالوه این ترکیبات در فتوسنتز ،انتقال
انرژی ،عملکرد هورمونهای رشد و تنظیم رشد گیاه ،کنترل
تنفس ،ریختزایی و تعیین جنسیت گیاهان دخیل هستند
(اسمیت و بانکز .)1986 ،10گزارشها نشان دادهاند که
فالونوئیدهای گیاهی از طریق تغییر بیان ژنهای دخیل در
تثبیت نیتروژن ،بر فعالیت باکتریهای ریزوبیوم اثر میگذارند.
همچنین به نظرمیرسد که میان برخی فالونوئیدها و بیان
ژنهای ویژه پستانداران ارتباط وجود دارد (فرمین 11و
همکاران .)1986 ،فالونوئیدهای گلیکوزیدی در برگها و
میوههای جوان و حتی در ریشهها و احتماالً در واکوئلها تجمع
مییابند .در حین تقسیم سلولی و بلوغ میوه و برگ ،میزان

11. MC Call
12. Silva
13. Balasundram
14. Flavan 3-ol
15. Reed
16. Steinberg
17. Bagchi
18. Murphy
19. Foo
20. Bell
21. Conn
22. Maisner

1. Pourmorad

1. Antiinflimation
2. Antiinfection
3. Free radical scavinging
4. Cai
5. Middleton and Kandaswami
6. Trease and Evans
7. Pietta
8. Harborne
9. Smith and Banks
10. Firmin
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سیستم عصبی اثر میگذارند (موتز .)1985 ،1آلکالوئیدها بسیار
متنوع بوده و شمار آلکالوئیدهای شناخته شده در گیاهان به
چند هزار غالب میگردد.
ایران از لحاظ آب و هوا ،موقعیت جغرافیایی و شرایط
اقلیمی در زمینه گیاهان دارویی یکی از مهمترین مناطق جهان
محسوب میشود و از گذشته منبع تولید و مصرف گیاهان
دارویی بودهاست (صمصام شریعت .)1382 ،جنس عسلک یکی
از جنسهای مهم تیره گاوزبان ( )Boraginaceaeاست .این
جنس با  230گونه چوبی و علفی از اسپانیا و شمال آفریقا تا
چین پراکنش دارد .ایران ،ترکیه و غرب سوریه مراکز اصلی
تنوع این جنس هستند .در فلور ایرانیکا این جنس دارای 55
گونه در سه بخش است که  11گونه آن انحصاری هستند که
بیشتر در مناطق شمال غرب و غرب کشور پراکنش دارند
(رنجبر و الماسی .)2014 ،گیاهان این جنس علفی ،کم و بیش
پایا و دوساله ،پوشیده از کرکهای زبر یا نرم و در پایه غدهای
هستند .کاسه گل دارای  5قسمت ،جام لولهای یا گرزی شکل
با  5لبه کوتاه و گلویی برهنه است .خامه دراز و دارای کاللهای
دولبهای است .فندقهها راست ،براق و صاف و بهندرت غدهدار و
در یک سطح مقعر هستند (الشهباز .(1999 ،2گونههای این
جنس خواص دارویی متنوعی دارند .در مناطق روستایی ترکیه
برخی از گونههای  Onosmaمانند  O. microcarpaبهمنظور
درمان زخمها و سوختگیها بکار میروند (سزیک 3و
همکاران .)1997 ،ریشه برخی از آنها واجد موادی نظیر
آلکانین ،شیکونین و مشتقات آنها با طیف وسیعی از خواص
بیولوژیکی هستند .سطوح باالی ترکیبات فنلی در عصاره ریشه،
معرف حضور مقادیر زیادی از کلروژنیک اسید ،کوئرستین و
رزماریک اسید و نیز ماده رنگینی است که در بافتشناسی مورد
استفاده قرار میگیرد (عطار و حمزهای .)2007 ،4نظر به اهمیت
دارویی اعضاء جنس  ،Onosmaدر این مطالعه محتوای فنل،
فالونوئید ،پروآنتوسیانیدین و آلکالوئید کل و نیز پتانسیل
O.
آنتیاکسیدانی عصاره بخشهای هوایی سه گونه
 O. sericea ،pachypodaو  O. microcarpaاز فلور ایران
ارزیابی شد.

 microcarpa DC.از رویشگاههای طبیعی آنها در سه استان
همدان ،کرمانشاه و آذربایجان جمعآوری شدند (جدول  1و
شکل  )1و پس از انتقال به هرباریوم دانشکده علوم دانشگاه
بوعلی سینا با استفاده از منابعی مانند فلورا ایرانیکا شناسایی
گردیدند .بخشهای هوایی آنها پس از جمعآوری ،در دمای
اتاق و سایه خشک شده و جهت مطالعات بعدی مورد استفاده
قرار گرفتند.
تهیه عصارههای گیاهی
مواد گیاهی پس از خشک شدن در دمای اتاق توسط آسیاب
پودر شدند .مقدار  25گرم از پودر گیاه تهیه شده توسط
دستگاه  Soxhletبا استفاده از  250میلیلیتر متانول در دمای
 60درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت عصارهگیری شدند.
عصارهها توسط دستگاه روتاری  Lab Techمدل EV311
(ساخت ایتالیا) تحت فشار خأل و در دمای  50درجه سانتیگراد
تا حجم  15میلیلیتر تغلیظ شدند .عصاره غلیظ شده سپس در
دمای اتاق تبخیرشده و به صورت یک ماده گریسی درآمد و تا
زمان مصرف در ظروف با درب بسته در فریزر نگهداری (-20
درجه سانتیگراد) شدند.
سنجش محتوای فنل کل
سیوکالتئو5

ارزیابی
محتوای فنلکل توسط شناساگر فولین-
گردید (سینگلتون و روسی 100 .)1965 ،6میکرولیتر عصاره
رقیق شده از هر گونه یا اسیدگالیک (ترکیب استاندارد فنل) با
 0/15میلیلیتر شناساگر فولین -سیوکالتئو مخلوط و بهمدت 5
دقیقه در دمای  22درجه سانتیگراد نگهداری شد .سپس 0/15
میلیلیتر محلول بیکربنات سدیم ( %6 (w/vبه مخلوط اضافه
شد و بهمدت  90دقیقه در دمای  22درجه سانتیگراد قرار
داده شـد .سپس جذب نمونهها توسط دستگاه اسپـکتروفتومتر
 Perkin Elmerمدل  UV/Visible Lambda 45در طول موج
 125نانومتر قرائت گردید .منحنی استاندارد بااستفاده از
غلظتهای مختلف ( 0صفر) 200 ،150 ،100 ،50 ،و 250
میلیگرم در لیتر محلول اسیدگالیک در متانول  %50تهیه
گردید .محتوای فنلکل عصارههای موردمطالعه در سه تکرار
بهصورت معادل میلیگرم اسیدگالیک ( )GAEبر گرم وزن
خشک بیان شد.

مواد گیاهی
سه گونه گیاهی از جنس  Onosmaشامل
Onasma
 Onosma sericea L. ،pachypoda L.و
Onosma

1. Mothes
2. Al-Shahbaz
3. Sezik
4. Attar and Hamzehee

5. Folin-Ciocalteu
6. Singelton and Rossi
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جدول  :1مشخصات سه گونه موردمطالعه از جنس

Onosma

Table 1: Characteristics of the three studied species from Onosma genus
میانگین بارندگی سالیانه
(میلیمتر)

مشخصات جغرافیایی
Geographic
characteristics

ارتفاع (متر)

محل جمعآوری

)Altitude (m

Location of collection

105

43° 20′ N, 48° 3′ E

2685

600

34° 25′ N, 46° 25′ E

1906

401

38° 11' N, 44° 47' E

1500

Annual rainfall average
)(mm

شکل  :1تصاویر سه گونه از جنس

Hamedan:
Tuyserkan, 7 km after Saki
Kermanshah:
5 km after Tazehabad to
Javanrood
East Azarbayejan: Salmas,
Mamkan

شماره هرباریومی

گونه

Herbarium
number

Species

BASU 26135

Onosma microcarpa

BASU 33003

Onosma sericea

BASU 29802

Onosma pachypoda

 Onosmaموردمطالعه در طبیعت O. microcarpa )B ،O. pachypoda )A .و O. sericea )C

Fig. 1: Images of the three studied species from Onosma genus in the field: A) O. pachypoda, B) O. microcarpa, C) O.
sericea

( 0/1 ،%10 )w/vمیلیلیتر استاتپتاسیم  1موالر و 2/8
میلیلیتر آبمقطر مخلوط گردید .مخلوط بهمدت  30دقیقه در
دمای اتاق قرار داده شد .جذب مخلوط واکنش توسط
اسپکتروفتومتر  Perkin Elmerمدل UV/Visible Lambda 45
در طولموج  415نانومتر اندازهگیری شد .مقدار فالونوئید کل

سنجش محتوای فالونوئید کل
برای سنجش محتوای فالونوئید کل از روش کلرید آلومینیوم
استفاده شد (کانگ 1و همکاران 0/5 .)2002 ،میلیلیتر از عصاره
گیاه با  1/5میلیلیتر متانول 0/1 ،میلیلیتر کلرید آلومینیوم
1. Chang
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 :Abجذب  1میلیلیتر متانول به همراه  2/5میلیلیتر وانیلین و
 1/5میلیلیتر اسید کلریدریک.
 :Acجذب  1میلیلیتر نمونه (یا کاتکین) به همراه 2/5
میلیلیترمتانول و  1/5میلیلیتر اسید کلریدریک.
( A0کنترل) :جذب  3/5میلیلیتر متانول و  1/5میلیلیتر اسید
کلریدریک.

نمونهها در سه تکرار بهصورت معادل میلیگرم کوئرستین بر
گرم وزن خشک بیان گردید.
سنجش محتوای آلکالوئید کل
سنجش محتوای آلکالوئید کل به روش وزنی انجام شد
(اونووکا 5 .)2006 ،1گرم از گیاه پودر شده در  50میلیلیتر
اسید استیک  %10در متانول مخلوط شد .سوسپانسیون حاصل
در شیکر انکوباتور  30درجه سانتیگراد و سرعت  120rpmقرار
دادهشد و پس از  4ساعت سکون ،با استفاده از کاغذ صافی
(شماره  389سارتوریوس) فیلتر شد .حجم محلول فیلتر شده با
استفاده از هیتر تا  1/4حجم اولیه تقلیل یافت .سپس به آن
قطره قطره محلول هیدروکسید آمونیوم  %30تا زمان رسوب
آلکالوئیدها ،اضافه شد .سپس مخلوط با استفاده از یک کاغذ
صافی توزین شده ،فیلتر گردید .برای اطمینان کاغذ با
هیدروکسید آمونیوم  %1شستشو دادهشد .کاغذ صافی در آون
 60درجه سانتیگراد به مدت نیمساعت خشک شد و بالفاصله
به دسیکاتور منتقل گردید تا رطوبت جذب نکند و سپس توزین
انجام شد .اختالف وزن اولیه و ثانویه بیانگر میزان آلکالوئید
است که بهصورت درصد بیان گردید.

سنجش فعالیت آنتیاکسیدانی
برای سنجش فعالیت آنتیاکسیدانی از چهارآزمون زیر استفاده
شد:
 )1قدرت احیاءکنندگی کل
 )2پتانسیل مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH
 )3ظرفیت آنتیاکسیدانی احیاءیون مس )(CUPRAC Assay
 )4مهار اکسیداسیون لینولئیک اسید در سیستم بتاکاروتن/
لینولئیک اسید
 .1سنجش قدرت احیاءکنندگی کل
قدرت احیاءکنندگی کل در عصارههای مورد بررسی براساس
روش عربشاهی -دلوئی و عروج )2007( 4سنجیده شد2/5 .
میلیلیتر از پتاسیمفریسیانید 10 5گرم در لیتر ،یک میلیلیتر
عصاره و  2/5میلیلیتر بافر فسفات ( )pH= 6/6, 0/2 Mدر لوله
آزمایش ریخته شد و بهمدت  30دقیقه در حمام  50درجه
سانتیگراد نگهداری شد .پس از سرد شدن به هر لوله 2/5
میلیلیتر تریکلرواستیک اسید %10 6اضافه شد و پس از
مخلوط شدن به مدت  10دقیقه در  1650 gسانتریفوژ گردید.
 2/5میلیلیتر از محلول رویی با  2/5میلیلیتر آب مقطر و 0/5
میلیلیتر محلول  1گرم در لیتر  FeCl3مخلوط گردید و جذب
آن توسط اسپکتروفتومتردر طولموج  100نانومتر قرائت شد.

سنجش محتوای پروآنتوسیانیدین
سنجش محتوای پروآنتوسیانیدین به روش وانیلین-
اسیدکلریدریک انجام شد (سان 2و همکاران .)1998،به 1
میلیلیتر محلول  0/1درصد عصاره متانولی 2/5 ،میلیلیتر
محلول وانیلین  %1در متانول و  2/5میلیلیتر اسیدکلریدریک
 9موالر در متانول اضافه شد .مخلوط واکنش بهمدت  20دقیقه
در  30درجه سانتیگراد نگهداری و جذب آن توسط
اسپکتروفتومتر  Perkin Elmerمدل UV/Visible Lambda 45
در طولموج  500نانومتر قرائت شد .در این روش برای رسم
منحنی استاندارد ،از محلول کاتکین 3در متانول در غلظتهای
 0تا  300میکروگرم در میلیلیتراستفاده شد .جذب کل با
استفاده از (رابطه  )1محاسبه گردید:
)A = (As –Ab) – (Ac – A0
رابطه ()1
که در آن:
 :Asجذب  1میلیلیتر نمونه (یا کاتکین) به همراه 2/5
میلیلیتر وانیلین و  1/5میلیلیتر اسید کلریدریک.

 .2سنجش فعالیت مهار رادیکال آزاد

9DPPH

بهمنظور بررسی فعالیت مهار رادیکال آزاد DPPHگونهها
(استوجیسویک 8و همکاران ،)2008 ،محلول متانولی عصارهها
با غلظتهای  0/8 ،0/6 ،0/4 ،0/2و  1میلیگرم در میلیلیتر
تهیه شد 2/5 .میلیلیتر از این عصاره با  1میلیلیتر محلول
متانولی  DPPHبا غلظت  3/0 × 10-4موالر مخلوط و پس از
اینکه به شدت بهم زده شد ،بهمدت  30دقیقه در دمای اتاق و
در تاریکی قرار داده شدند .جذب مخلوط واکنش توسط
4. Arabshahi-Deloue and Urooj
5. Potassium Ferricyanide
6. Trichloroacetic acid
7. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
8. Stojicevic

1. Onwuka
2. Sun
3. Catechin
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(سیگما-آلدریچ) و  200میلیگرم توئین ( 40مرک) به آن
اضافه و کامالً مخلوط شد .سپس کلروفرم با تبخیر در خأل
تبخیر گردید و  100میلیلیتر آب مقطر اشباع شده از اکسیژن
( 30دقیقه تحت فشار  100میلیلیتر در دقیقه) همراه با تکان
شدید به آن اضافه شد 2/5 .میلیلیتر از محلول تهیه شده فوق
به لوله آزمایش منتقل شد و  350میکرولیتر از عصاره (با
غلظت  2گرم در لیتر در اتانول) اضافه گردید .تمام مراحل برای
بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن ) (BHTبهعنوان شاهد مثبت و
بالنک ( 350میکرولیتر اتانول بهعنوان کنترل منفی) انجام شد.
پس از  48ساعت نگهداری در دمای اتاق ،میزان جذب نمونهها
توسط اسپکتروفتومتر در  490نانومتر قرائت گردید و میزان
فعالیت آنتیاکسیدانی از مقایسه جذب نمونهها در زمان صفر و
از روی میزان پایداری رنگ زرد بتاکاروتن بهصورت درصد مورد
ارزیابی قرار گرفت.

اسپکتروفتومتر در طولموج  511نانومتر اندازهگیری شد و
جذب نمونه ) (ASبهدست آمد .سپس جذب محلول  DPPHبا
غلظت فوق در طول موج فوق بهدست آمد ) .(ACهمین عمل
در مورد محلول هر عصاره بهطور جداگانه انجام شد و جذب
آنها به دست آمد ) .(ABنمونهها در سه تکرار بررسی شدند.
سپس درصد فعالیت جاروب کردن رادیکال آزاد  DPPHدر هر
عصاره با استفاده از رابطه زیر مشخص گردید (رابطه :)2
])%DPPH = 100 × [1- (AS – AB/AC
رابطه ()2
در این رابطه AS ،جذب مخلوط واکنش شامل رادیکال آزاد
 DPPHو عصاره گیاه است AB ،جذب مخلوط عصاره در غیاب
 DPPHو  ACجذب مخلوط  DPPHدر غیاب عصاره گیاه است.
از اسید آسکوربیک بهعنوان کنترل استاندارد استفاده شد و
مقدار  IC50هر عصاره و اسیدآسکوربیک محاسبه گردیدIC50 .
بیانگر غلظتی از عصاره است که باعث مهار  50درصد رادیکال
آزاد  DPPHمیشود.

تجزیه و تحلیل آماری
 .3سنجش ظرفیت آنتیاکسیدانی احیاء یون مس

تمام سنجشها در قالب طرح کامالً تصادفی با  3تکرار انجام
شد و تجزیه و تحلیل دادهها (در سطح  )0/05با استفاده از
نرمافزاز  IBM SPSS Statistics 23.0و رسم تمودارها توسط
نرمافزار  Excelانجام شد.

آپاک1

ظرفیت آنتیاکسیدانی احیاء یون مس با استفاده ازروش
و همکاران ( )2006سنجیده شد .یک میلیلیتر از محلول 10
میلیموالر  ،CuCl2یک میلیلیتر محلول نئوکوپرین 5/1
میلیموالر و یک میلیلیتر بافر استاتآمونیوم ()pH= 1, 1 M
در لوله آزمایش ریخته شد .سپس  0/5میلیلیتر از غلظتهای
مختلف عصاره به لوله آزمایش اضافه و حجم نهایی توسط آب
دیونیزه به  1/4میلیلیتر رسانده شد .پس از  30دقیقه نگهداری
در دمای اتاق ،جذب توسط اسپکتروفتومتردر طولموج 450
نانومتر اندازهگیری شد .از اسید آسکوربیک بهعنوان
آنتیاکسیدان شاهد استفاده شد .نتیجه آزمایش بر حسب EC50
(غلظت مؤثری که در آن جذب برابر  0/5است) محاسبه و
گزارش شد.

نتایج
سنجش

پروآنتوسیانیدین کل
نتایج حاصل از سنجش محتوای فنل کل (بر حسب میلیگرم
اسیدگالیک بر گرم وزن خشک) ،فالونوئیدکل (بر حسب
میلیگرم کوئرستین بر گرم وزن خشک) ،پروآنتوسیانیدین کل
(برحسب میلیگرم کاتکین بر گرم وزن خشک) و آلکالوئید کل
(بر حسب درصد) در سه گونه  Onosmaدر جدول  2ارائه
شدهاست.

 .4سنجش مهار اکسیداسیون لینولئیک اسید در سیستم
بتاکاروتن/لینولئیک

محتوای

فنل،

فالونوئید،

آلکالوئید

و

اسید2

در این روش فعالیت آنتیاکسیدانی با میزان مهار اکسیداسیون
لینولئیک اسید و جلوگیری از ایجاد ترکیبات فرار و
هیدروپراکسیدهای همیوغ مورد ارزیابی قرار میگیرد (باریر 3و
همکاران .)2001 ،برای انجام آزمایش ابتدا محلول پایه
بتاکاروتن/لینولئیک اسید بهصورت زیر تهیه گردید:
 0/5میلیگرم بتاکاروتن (سیگما) در یک میلیلیتر کلروفرم
(مرک) حل شد و سپس  25میکرولیتر لینولئیک اسید
1. Apak
2. ß-carotene/linoleic acid
3. Barriere
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جدول  :2محتوای فنل ،فالونوئید ،آلکالوئید و پروآنتوسیانیدین کل

در سه گونه از جنس Onosma

Table 2: Total phenol, flavonoid, alkaloid and proanthocyanidin contents in the three species from Onosma genus
فنل (میلیگرم اسید گالیک
فالونوئید (میلیگرم کوئرستین
پروآنتوسیانیدین (میلیگرم کاتکین/
گونه
آلکالوئید (درصد)
 /گرم وزن خشک)
 /گرم وزن خشک)
گرم وزن خشک)
Species
)Alkaloid (%
)Proanthocyanidin (mg CT/g DW
85.0b ± 1.1
73.5c ± 0.9
98.0a ± 1.5

2.12b
3.50a
1.50c

)Flavonoid (mg QE/g DW
4.74b ± 0.20
6.24a ± 0.36
6.61a ± 0.00

)Phenol (mg GA/g DW1
94.78a ± 4.77
87.47b ± 1.63
56.75c ± 2.85

Onosma microcarpa
Onosma sericea
Onosma pachypoda

آزمایشها در سه تکرار انجام شد و نتایج بصورت میانگین  ±انحراف معیار بیان گردید .تفاوت مقادیر در هر ستون با حروف متفاوت در سطح 0/05
معنیدار است :DW1.وزن خشک
Experiments were performed in triplicate and expressed as mean ± SD. Values in each column with different superscripts are
significantly different (P ≥ 0.05). DW: Dry weight

60
فنل
Phenol

40
فالونوئید
Flavonoid

20

0
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)Total phenol and flavonoid contents (mg QE or GA/g DW

80
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Fig. 2: Total phenol and flavonoid contents in the three studied species from Onosma genus

سه گونه موردمطالعه از نظر محتوای فنل کل ،اختالف
معنیداری دارند و بیشترین مقدار مربوط به گونه O.
 microcarpaو کمترین مقدار مربوط به گونه O. pachypoda
بود .میان دو گونه  O. sericeaو  ،O. pachypodaازنظر
محتوای فالونوئید کل اختالف معنیداری وجود نداشت ،لیکن
تفاوت میان آنها و گونه  O. microcarpaکه محتوای
فالونوئیدی کمتری داشت ،معنیدار بود (شکل  .)2سه گونه
موردمطالعه از نظر محتوای آلکالوئید و پروآنتوسیانیدین کل نیز
تفاوت معنیداری نشان دادند .گونه  O. sericeaبیشترین
محتوای آلکالوئید و گونه  O. pachypodaبیشترین محتوای
پروآنتوسیانیدین را نشان داد .برعکس کمترین محتوای
آلکالوئید و پروآنتوسیانیدین بهترتیب در گونه  O. pachypodaو
گونه  O. sericeaمشاهده شد.

نتایج حاصل از مطالعه فعالیت آنتیاکسیدانی
 .1سنجش قدرت احیاءکنندگی کل
در آزمون قدرت احیاءکنندگی ،پتانسیل آنتیاکسیدانی عصاره
برای احیاء آهن ( )IIIبه آهن ( )IIموردسنجش قرار گرفت.
افزایش جذب مخلوط واکنش بیانگر افزایش قدرت
احیاءکنندگی است و بر این اساس رنگ محلول از سبز تا آبی
تغییر میکند .نتایج نشان داد که در غلظتهای باال (،250
 500و  1000میلیگرم در میلیلیتر) ،تفاوت معنیداری میان
قدرت احیاءکنندگی  1BHTو عصارههای گیاهی مشاهده
میشود و قدرت کاهندگی آنها نیز با افزایش غلظت افزایش
مییابد .بهطوریکه گونه  O. pachypodaبا بیشترین میزان
 EC50،کمترین قدرت احیاءکنندگی را نسبت به دو گونه دیگر
داراست .لیکن در غلظت کم ( 50میلیگرم در میلیلیتر) قدرت
کاهندگی عصارهها مشابه  BHTاست (جدول BHT .)3
1. Butylated Hydroxytoluene
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ترکیبات موردبررسی در سه گونه ،محتوای فنل کل همبستگی
قابلتوجهی با قدرت مهار رادیکال آزاد )DPPH (R= 0.914
نشان داده و محتوای آلکالوئید کل نیز با قدرت مهار رادیکال
آزاد  DPPHهمبستگی نسبی ) (R= 0.658دارد.
محتوای پروآنتوسیانیدین با قدرت مهار رادیکال DPPH
( )R= 0.867رابطهای منفی نشان میدهد به گونهای که مقادیر
کمتر پروآنتوسیانیدین IC50 ،کمتری را به خود اختصاص
میدهد  .محتوای فالونوئید با قدرت مهار رادیکال آزاد DPPH
رابطهای نداشت و شاید بتوان پتانسیل مهار رادیکال آزاد
 DPPHرا بیشتر به سه گروه ترکیبات دیگر مربوط دانست .از
سوی دیگر میان محتوای فالونوئید کل و قدرت مهار
اکسیداسیون لینولئیک اسید همبستگی باالیی ()R= 0.99
وجود دارد ،لیکن این توانایی با دیگر متابولیتهای موردبررسی
همبستگی قابلتوجهی نشان نداد .میان قدرت احیاءکنندگی
یون مس ( )EC50و محتوای فنل کل همبستگی باالیی مشاهده
شد ( )R= 0.94و بیشترین قدرت احیاءکنندگی (کمترین
 )EC50در باالترین محتوای فنل مشاهده شد.
همچنین بررسی میزان همبستگی میان قدرت
احیاءکنندگی یون مس و محتوای فالونوئید کل قابل توجه بود
( ،)R= 0.825اگرچه مقادیر  EC50کمتر در مقادیر پایینتر
فالونوئید بهدست آمد .به عالوه پروآنتوسیانیدینها و آلکالوئیدها
در احیاءکنندگی یون مس نقش قابل توجهی ندارند .بررسی
میزان همبستگی میان محتوای فنل و پتانسیل احیاءکنندگی
کل ( )EC50همبستگی قابل توجهی ) (R= 0.965را نشان داد.
همبستگی قابلتوجهی میان محتوای پروآنتوسیانیدین و قدرت
احیاءکنندگی کل همبستگی منفی ) (R= 0.783مشاهده شد،
بهنحویکه بیشترین قدرت احیاءکنندگی در مقادیر کمتر
پروآنتوسیانیدین بهدست آمد .همبستگی میان قدرت
احیاءکنندگی کل و فالونوئید و نیز آلکالوئید کل قابل توجه
نبود.

بیشترین قدرت احیاءکنندگی را دارد و عصارهها فعالیت
ضعیفتری نشان میدهند (شکل .)3
 .2سنجش فعالیت مهار رادیکال آزاد DPPH

نتایج حاصل از ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی سه گونه
 Onosmaبا استفاده از مهار رادیکال آزاد  DPPHبه روش
اسپکتروفتومتری نشان داد که در هر سهگونه با افزایش غلظت
عصاره ،درصد فعالیت مهار رادیکال آزاد  DPPHافزایش مییابد
(جدول  .)3در مقایسه با آنتیاکسیدان سنتزی (اسید
آسکوربیک) ،عصاره گونههای  O. microcarpaو O. sericea
مقادیر  IC50کمتر و درنتیجه پتانسیل مهار رادیکال آزاد DPPH
بیشتری نشان میدهند.
 .3سنجش ظرفیت آنتیاکسیدانی احیاء یون مس
قدرت احیاءکنندگی ترکیبات با توانایی آنها در انتقال الکترون
در ارتباط است و این توانایی مکانیسمی در ارائه فعالیت
آنتیاکسیدانی میباشد .آزمون ظرفیت آنتیاکسیدانی احیاء
مس جهت ارزیابی قدرت آنتیاکسیدانی مواد گیاهی بهکار
میرود .این روش بر پایه تشکیل کمپلکس پایدار میان
نئوکوپرین و مس ( )Iانجام میشود که مس ( )Iخود از مس
( )IIدر حضور نئوکوپرین ایجاد میشود (آپاک 1و همکاران،
 .)2006ارزش  EC50پائینتر و جذب باالتر در  450نانومتر،
نشاندهنده قدرت کاهندگی بیشتر مس میباشد .گونه O.
 microcarpaبهطور معنیداری فعالیت احیاءکنندگی بیشتری
از گونه  O. sericeaداشته (جدول  3و شکل  )4و گونه O.
 pachypodaکمترین و اسید آسکوربیکبیشترین قدرت
احیاءکنندگی را در این آزمون نشان داد.
 .4سنجش مهار اکسیداسیون لینولئیک اسید در سیستم
بتاکاروتن -لینولئیک اسید
میزان فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره سه گونه  Onosmaبا
استفاده از بازدارندگی اکسیداسیون لینولئیک اسید به روش
اسپکتروفتومتری مطالعه شد .گونه  O. microcarpaنسبت به
دو گونه دیگر فعالیت بازدارندگی کمتری نشان داد ،لیکن میان
دو گونه دیگر اختالف معنیدار نبود (شکل  .)5همچنین میزان
فعالیت آنتیاکسیدانی گونههای موردبررسی بهطور معنیداری
از آنتیاکسیدان مصنوعی  BHTکمتر بود (جدول .)3
بررسی میزان همبستگی پیرسون بین ترکیبات موردبررسی
و آزمونهای آنتیاکسیدانی انجام شده نشان داد که از بین
1. Apak
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)غلظت (میلیگرم در میلیلیتر
Concentration (mg/ml)

BHT  وOnosma

 مقایسه قدرت احیاءکنندی عصاره سه گونه از جنس:3 شکل

Fig. 3: Comparsion of reducing power of the extracts in three species from Onosma genus and BHT

 احیاءکنندگی یون مس و احیاءکنندگی کل در سه گونه مطالعه، بازدارندگی لینولئیکاسید،DPPH  فعالیت مهار رادیکال آزاد:3 جدول
Onosma شده از جنس
Table 3: Free radicals scavenging, linoleic acid inhibition, cupric ion reducing and total reducing power activities in the
three studied species from Onosma genus
گونه

1

Species

IC50
(میلیلیتر/(میلیگرم
IC50 (mg/ml)
0.108a
0.103a
0.143c
0.125b
-

Onosma microcarpa
Onosma sericea
Onosma pachypoda
Ascorbic acid
BHT
Control

)(درصد2بازدارندگی
Inhibition (%)
34.18c ± 0.62
51.85b ± 0.88
53.77b ± 0.94
97a ± 1.07
e
13 ± 0.22

3

EC50
(میلیلیتر/(میلیگرم
EC50 (mg/ml)
392b
570c
819d
65.55a
-

EC50
4

)میلیلیتر/(میلیگرم
EC50 (mg/ml)
1100b
1080b
4810c
140a
-

 فعالیت.3 ،لینولئیک اسید/ فعالیت مهارکنندگی بتاکاروتن.2 ،IC50  بر حسبDPPH  فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد.1
EC50  فعالیت احیاءکنندگی کل بر حسب.4 ،EC50 احیاءکنندگی یون مس بر حسب

Absorbance at 450nm

 نانومتر450 جذب در

1. DPHH free radical scavenging activity as IC50, 2. ß-Carotene/linoleic acid bleaching inhibition (%), 3. Cupric ion
reducing power as EC50, 4. Total reducing power as EC50

)غلظت (میلیگرم در میلیلیتر
Concentration (mg/ml)

 در غلظتهای مختلفOnosma  فعالیت احیاءکنندگی یون مس توسط عصاره سه گونه موردمطالعه از جنس:4 شکل
Fig. 4: Cupric ion reducing activity in the extracts of three studied species from Onosma genus at different
concentrations
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)Inhibition of ß-carotene linoleic acid (%

مهار اکسیداسیون بتاکاروتن لینولئیک اسید (درصد)

شکل  : 5مهار اکسیداسیون بتاکاروتن/لینولئیک اسید توسط عصاره سه گونه مورد مطالعه Onosma
Fig. 5: Inhibition of bleaching of ß-carotene/linoleic acid emulsion by the extract of the three studied species from
Onosma genus

متابولیتهای ثانویه گیاهی براساس نحوه بیوسنتز به ترپنها،
ترکیبات فنلی و ترکیبات ازتدار تقسیم میشوند (احمدی و
همکاران .)1383 ،ترکیبات فنلی متابولیتهای ثانویهای هستند
که بهعنوان آنتیاکسیدانهای طبیعی بالقوه (دهنده الکترون)،
از طریق جاروبکردن رادیکالهای آزاد و کالتکردن یونهای
فلزی عمل میکنند (باالساندرام 1و همکاران.)2005 ،
در این بررسی محتوای فنل کل در گونههای موردمطالعه در
محدوده بین  56/15تا  94/18میلیگرم بر گرم وزن خشک در
حالل متانول متغیر بود که با نتایج پژوهشهای انجام شده
قبلی تطابق دارد .در پژوهشی که توسط مازندرانی 2و همکاران
( )2012بر روی عصاره حاصل از حاللهای مختلف در گونه O.
 dichroanthumانجام شد ،مشخص گردید که محتوای فنل کل
ریشه در سیستمهای حالل مختلف تنوع بارزی داشته و در
محدوده  4/5تا  125/6میلیگرم بر گرم وزن خشک متغیر بود.
در تجربه آنان این میزان در عصاره متانولی  8/8میلیگرم بر
گرم وزن خشک بوده و بیشترین محتوا با استفاده از حالل
استون به میزان  125/6میلیگرم بر گرم وزن خشک استخراج
گردید .همچنین محتوای فالونوئید کل در محدوده  9/8تا 41
میلیگرم بر گرم وزن خشک با بیشترین مقدار ( 41میلیگرم)
در استون و  19/5میلیگرم بر گرم وزن خشک در متانول
گزارش شد .محتوای فالونوئید کل در سه گونه موردمطالعه در
پژوهش حاضر از  4/14تا  6/61میلیگرم بر گرم وزن خشک در
حالل متانول متغیر بود .بهعالوه توانایی مهار رادیکالهای آزاد

با افزایش غلظت عصاره افزایش یافت که با تحقیقات قبلی در
توافق است .مطالعات انجام شده بر روی برخی گونههای
 Boraginaceaeنشان داد که میان محتوای فنل کل و ظرفیت
آنتیاکسیدانی ارتباط زیادی وجود دارد (کای 3و همکاران،
.)2000
نتایج حاصل از مطالعه محتوای آلکالوئید کل نشان داد که
در سه گونه  Onosmaمحتوای آلکالوئید تفاوت معنیداری
نشان داده و از  1/5تا  3/5درصد در میلیگرم وزن خشک
متغیر بود .بیشترین مقدار در عصاره گونه  O. sericeaمشاهده
شد .نتایج حاصل از سنجش محتوای پروآنتوسیانیدین در سه
گونه موردبررسی با تفاوتی معنیدار از  13/5تا  98میلیگرم بر
گرم وزن خشک متغیر بود و گونه  O. pachypodaبیشترین
مقدار را نشان داد .در تجربیات مازندرانی و همکاران ()2011
محتوای آنتوسیانیدین کل در ریشه گونه O .dichroanthum
در سیستمهای حالل مختلف از  11/5تا  41/8میلیگرم بر گرم
وزن خشک متغیر بوده و بیشترین مقدار در استون و کمترین
مقدار در متانول بهدست آمد .بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی با
چهار آزمون مختلف نتایج متنوعی حاصل نمود .نتایج حاصل از
ارزیابی پتانسیل احیاءکنندگی کل که بهصورت  EC50بیان شد
نشان داد که گونه  O. pachypodaبا بیشترین مقدار ،EC50
کمترین فعالیت احیاءکنندگی را داراست و دو گونه دیگر از این
حیث تفاوت معنیداری ندارند .هرچند همه گونهها قدرت
احیاءکنندگی کمتری از  BHTبهعنوان کنترل مثبت ارائه
نمودند .ابراهیمزاده و همکاران )2010( 4گزارش کردند که
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درمجموع به نظر میرسد پتانسیل آنتیاکسیدانی گونههای
موردبررسی را بیشتر میتوان به حضور ترکیبات فنلی بهجز
فالونوئیدها و پروآنتوسیانیدینها نسبت داد .پلیفنلها وظایف
فیزیولوژیکی مهمی در گیاهان دارند .از زیرمجموعه پلیفنلها،
اسیدهای فنلی و فالونوئیدها ازنظر جذب و اثرات بالقوه در
انسانهابیشتر حائز اهمیت هستند (براو .)1998 ،1در این
پژوهش توانایی مهار اکسیداسیون لینولئیک اسید و نیز
محتوای فالونوئیدی در گونههای  O. Pachypodaو O.
 sericeaنسبت به گونه  O. microcarpaبیشتر بود .میان سه
ترکیب موردسنجش دیگر و خاصیت مهار اکسیداسیون
لینولئیک اسید همبستگی مشاهده نشد .بهنحوی که میان
محتوای فنل و مهار اکسیداسیون لینولئیک اسید رابطهای
معکوس وجود داشت و میان محتوای آلکالوئید و
پروآنتوسیانیدین و این توانایی ارتباطی وجود نداشت .باتوجه به
نتایج بهدستآمده از بررسی مهار رادیکالهای آزاد ،عصاره
گونههای  O. microcarpaو  O. sericeaدر مقایسه با
آسکوربیک اسید پتانسیل بیشتری نشان دادند .لذا دو گونه فوق
بهعنوان منابع بالقوه ترکیبات آنتیاکسیدانی پیشنهاد میگردند
و بررسی دقیقتر و جزء به جزء هر سه گروه متابولیتهای
ثانویه در این گیاهان ضروری بهنظر میرسد.

عصاره بخشهای هوایی گونه  O. demawendicumقدرت
احیاءکنندگی باالیی در غلظتهای  25تا  400میکروگرم در
میلیلیتر نشان میدهد که بهطور معنیداری باالتر از اسید
آسکوربیک بهعنوان کنترل مثبت است .در ارزیابی قدرت مهار
رادیکال آزاد  DPPHدر این پژوهش ،گونه O. pachypoda
بیشترین میزان  IC50را نشان داد که معرف کمترین میزان
فعالیت مهارکنندگی است .دو گونه دیگر تفاوت معنیداری
نشان ندادند ،لیکن دو گونه  O. microcarpaو O. Sericea
بدون تفاوت معنیدار با یکدیگر نسبت به آسکوربیک اسید IC50
کمتر و در نتیجه فعالیت مهارکنندگی بیشتری نشان دادند.
مازندرانی و همکاران ( )2012نشان دادند که میزان مهار
رادیکال آزاد  DPPHدر ریشه گونه  O. dichroanthumدر
غلظتهای باال افزایش یافته و مقدار  IC50در عصاره این بخش
حدود  4/08میلیگرم بر گرم وزن خشک میباشد .در سنجش
فعالیت آنتیاکسیدانی به روش احیاءکنندگی یون مس که بر
حسب  EC50بیان شد ،گونه  O.microcarpaنسبت به دو گونه
دیگر فعالیت بیشتر و نسبت به اسید آسکوربیک فعالیت
کمتری نشان داد .در بررسی قدرت آنتیاکسیدانی به روش
بازدارندگی بتاکاروتن/لینولئیک اسید ،گونه O. microcarpa
کمترین میزان فعالیت بازدارندگی را نسبت به دو گونه دیگر
نشان داد .محتوای فنل و آلکالوئید کل در دو گونه O.
 microcarpaو  O. sericeaبیشتر از گونه  O. pachypodaبود.
همچنین این دو گونه ،قدرت احیاءکنندگی و پتانسیل
آنتیاکسیدانی بیشتری در آزمونهای مهار رادیکال  DPPHو
احیاءکنندگی یون مس نشان دادند .اما محتوای فالونوئید و
پروآنتوسیانیدین کل در گونه  O. pachypodaبیشتر از دو
گونه دیگر بود.
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Evaluation of Total Phenolic Compounds, Alkaloids and Proanthocyanidins Contents
and Antioxidant Activity in Three Onosma Species (Boraginaceae) From Iran
Karamian1*, R., Aravand2, F., Jahanian Najafabadi3, H. and Pakzad4, R.
Abstract
The genus Onosma L. is one of the important genera of the family Boraginaceae. In flora Iranica, the genus comprises
55 species, of which 17 are endemic to Iran. Onosma species contain secondary metabolits that represent antioxidant
and antibiotic activities. Methanolic extracts of three Onosma species, namely Onosma pachypoda L., Onosma sericea
L.and Onasma microcarpa DC. from flora of Iran were in vitro screened for their total phenol, flavonoid,
proanthocynidin and alkaloid contents and also their possible antioxidant activities by different tests. Results showed
that the methanolic extract of Onasma microcarpa contained the highest amount of total phenols. Onosma pachypoda
and Onosma sericea represented the highest flavonoid content. Results also showed the highest amount of alkaloid and
proanthocyanidin in Onosma sericea and Onosma pachypoda, respectively. In addition, methanolic extracts of the three
Onosma species showed strong antioxidant activity and Onosma microcarpa represented the lowest IC50. It seems that
phenolic compounds are the substances that play an important role in antioxidant activity.
Keywords: DPPH free radical scavenging, β-carotene/linoleic acid, Phythochemical composition, Flora Iranica
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