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ƎơƥǾ ƟƗƸ ǼǱƗƴǾƾǥƗ ǼƢǱƋǷƷƗƳ ǯƘǵƘǾū ƹƗ ǼƜƲƢǲǭǽǓƘǲǖǱ ǳƳƗǸǱƘƱ Ǽ  

رباب دكرت ؛ **غالمعلي نادريدكرت   ؛*دكرت سید ابراهیم سجادي

 ***ضیائي

 

 :چكیده 
 اين اكسيداسيون .هستندغشاهاي بيولوژيكي دهنده  تشکيل ترين تركيبات ازمهم غيراشباع اسيدهاي چرب :سابقه وهدف

اکسيدان صناعي به بازارعرضه  تعدادي آنتي .باشد مي سرطان و تروسكلروزآها ازجمله  د بسياري از بيمارياسيدها عامل ايجا
رات يثدر اين پژوهش تأي، يبا توجه به ايمني کاربرد گياهان دارو. ها محدوداست علت سميت، مصرف آن هشده که ب

  . ي قرار گرفتي بومي کشورمان مورد بررسياکسيداني منتخبي ازگياهان دارو آنتي
هاي مريم گلي، بادرنجبويه،  ي پرمصرف ازخانواده نعناع به ناميهاي هيدروالکلي شش گياه دارو عصاره: ها مواد وروش 

کاهش اکسيداسيون  درها  ثيرآنتأ و شد به روش ماسراسيون تهيه بادرشبويه ي، زرين گياه، اسطوخودوس ويآويشن دنا
  SGOTهاي گيري فعاليت آنزيم وهمچنين اندازه) به روش کالريمتري(لدئيد آدي  گيري مالون اندازه ها با هپاتوسيت

  .هاي مربوطه مورد مطالعه قرار گرفت بر اساس روش کالريمتري و با استفاده از کيت LDHو
که  به طوري اشتند،رات آنتي اکسيداني بهتري ديثتأبين گياهان  مورد بررسي، مريم گلي وبادرنجبويه   از :ها يافته

آويشن  در مورد دو گياه . داري اثرآنتي اکسيداني ازخود نشان داداطور معن هب ٠۱/۰ mg/mlها درغلظت  هاي آن عصاره
هاي اين دو گياه  ولي عصاره ،دارنبودامعن ٠/٠۱ mg/ml غلظتگياه نيز اگرچه اثر کاهندگي ا کسيداسيون در و زرين ييدنا

 هاي ايجادشده كاهشکدام از همچنين هيچ. دادند نشاناثر آنتي اکسيداني  ،ودخ از داراطور معن به ٠۵/ ۰ mg/mlدرغلظت 
  .دار نبودامعن و بادرشبويه، اسطوخودوسدو گياه  در پارامترهاي بررسي اثرآنتي اکسيداني عصاره هاي 

که  ازآنجا. ستترين اثر آنتي اکسيداني ا ي مورد مطالعه، عصاره بادرنجبويه داراي جالبيهاي دارو از بين گونه: بحث
اين احتمال وجود دارد که عامل اصلي  ،فنلي هستند پلي وفرار ثره اسانس ؤهاي مختلف خانواده نعناع داراي ترکيبات م گونه

  .ها باشد در بروز خواص آنتي اکسيداني اين گياهان ترکيبات فنلي موجود در آن
  

  .ي، زرين گياه، اسطوخودوس، بادرشبويهياآنتي اکسيدان، مريم گلي، بادرنجبويه، آويشن دن: ها کليدواژه
  
  

  » ١٣٨٣تابستان : پذیرش      ١٢/٧/١٣٨٢:دریافت« 
دانشگاه علوم پزشكي  ،دانشكده داروسازي ،دانشیارگروه فارماكوگنوزي *

 .اصفهان

 .دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  ،استادیار مرکز حتقیقات قلب وعروق **



 
 

تأثريات آنيت اكسیداني  - دكرت سیدابراهیم سجادي      
 منتخيب از گیاهان دارویي خانواده نعناع 

)  ٢ (  

 .داروسازي يادکرتفارغ التحصیل  ***

اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، دانشکده داروسازي،  :عهده دارمکاتبات *

 .٠٣١١ -٧٩٢٢۶١١:ي، تلفنیمرکز حتقیقات علوم دارو
 

 :مقدمه
ترین  مهم اسیدهاي چرب از

تركیبات موجود درغشاهاي 

از . روند مشار مي به بیولوژیكي

اسیدهاي چرب  ،بني اسیدهاي چرب

را در اي  غرياشباع سهم عمده

. سیالیت غشا به عهده دارند

اسیدهاي چرب غرياشباع به 

هاي اكسیداتیو حساس  واکنش

بیشرتمورد هجوم  لذا وهستند 

 عوامل اكسیدانت قرار

 .)١(گريند مي

پراكسیداسیون لیپیدي توسط 

و ضمن آزاد  هاي رادیكالانواع 

هیدروژن گروه  به محله رادیکايل

جدامنودن آن آغاز  با ومتیلين 

دادن  ازدست راثرب .گردد مي

هیدروژن، رادیكال آلكن حاصل 

با  و استكه ناپایدار  شود مي

و تولید شود  مياكسیژن تركیب 

پروكسید را درولیپیدهاي هی

شدن  شكسته راثرب. مناید مي

 ،لیپیدهاي هیدروپروكسید

تركیبات جدیدي مانند 

هاي پروكسي ازمجله  رادیكال

   ١لدئیدآ مالون دي

چرخه . )٣و٢(آید وجود مي هب

اكسیداسیون لیپیدها توسط 

تكرار  هاي آزاد قابل رادیكال

زجنريه  و تا وقيت اكسیژن و است

موجود PUFA٢ چرب غرياشباع اسید

 بدیا ميادامه  رونداین ، باشد

ایت جتمع هیدرو در  و

 .)٢(گردد حاصل مي پراكسیدها

 طور ههاي پراكسید ب رادیكال

فعالیت  راثربوطبیعي 

مانند گزانتني (ازها اكسید

اجياد در بدن ) اكسیداز

این  بعضي از. گردند مي

هاي  فرایندها در  رادیكال

كننده  ي نقش تنظیمیبیوشیمیا

به عنوان مثال  ؛دارند

ها  بالست ها و فیربو لنفوسیت

طور مداوم مقادیر كمي  هب

هاي سوپراكسید را  ازرادیكال

هاي رشد  كننده به عنوان تنظیم

 .)۴(ایندمن تولید مي

عمل  هاي آزاد مهچنني در رادیكال

ها مانند  برخي از آنزمي

فسفات  ریبونوكلئوتیددي
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 .)۴(كنند مي ردوكتاز شركت

دركنار این اعمال مفید، 

خمربي تأثريات  هاي آزاد رادیكال

هاي بدن اعمال  ر بافتدنیز 

  .منایند مي

 اكسیداني سیستم دفاع آنيت 

ها  ها و ویتامني آنزميبدن ازمجله 

مستقیم یا غريمستقیم  طور هب

هاي  آسیب را دربرابر ها سلول

ها حمافظت  ناشي ازاكسیدان

 معموال. )۵(دمناین مي

ها  اكسیدان ها و آنيت اكسیدان بني

 يلو رد،داتعادل وجوددربدن 

تعادل، خوردن این  هم بهدرصورت 

ها  هاي آزاد براي سلول رادیكال

ها اثر  بافت در نتیجهو

این حالت  .دارندنده كن ختریب

هاي اكسیداتیو  راثر حبرانب

مناید كه تعادل به نفع  بروز مي

هاي آزاد تغیري  رادیكال

 .)۵(كند مي

هاي اكسیداتیو به دو  حبران 

داخلي و خارجي  أبا منشدسته 

منابع از . گردند تقسیم مي

 هاي داخلي تولیدكننده رادیكال

افزایش  توان به مي آزاد

، )۶(ها فعالیت فاگوسیت

شدن متابولیسم  فعال

تغیري موضع ، آراشیدونیك اسید

از هن جداشدن آ مانندفلزات 

مهوگلوبني  مثلدار  هاي هم پروتئني

زجنري انتقال  اختالل درو )٧(

اشاره  الكرتون در میتوكندري

منابع خارجي تولیدكننده . منود

 نیز شاملهاي آزاد  رادیكال

افزایش عدد ، بنفش اشعه ماوراء

داسیون عناصر واسطه اكسی

داروها ثريأ، تمانند مس و آهن

 افزایش اكسیژنو  يو مواد مس

 . )٨و٧(باشند حمیط مي

بسیاري از حمققني بر این 

ترین رویداد  اند كه مهم عقیده

تروسكلروز آ در بروز

). ٩-١٢(است  LDLاكسیداسیون 

LDL به دلیل داشنت مقادیر 

 اسید  زیاد

1.Malondialdehyde        2.Poly Unsaturated Fatty Acid 

به  ،چرب غرياشباع

پراكسیداسیون لیپیدي بسیار 

 یكي از در. )٩(باشد حساس مي

درمورد  هاي پیشنهادي مكانیسم

شود  مي گفته تروسكلروز،آبروز 

LDL هاي  سلول براي اكسیدشده

 سبب ،بودهاندوتلیال عروق مسي 

. شود مي ها سلولاین آسیب به 

عنوان یكي از این آسیب به 

اتفاقات اولیه در پاتوژنز 
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) ١٣( تروسكلروز شناخته شدهآ

و لذا استفاده از 

هاي خوراكي به  اكسیدان آنيت

منظور پیشگريي وكاهش 

تروسكلروز توصیه شده آ

 ،عنوان مثال به). ١١و١٠(است

عنوان  به Eاستفاده از ویتامني 

اكسیدان در بیماري  آنيت

 تروسكلروز و عوارض قليب پسآ

از انفاركتوس حاد میوكارد 

مورد بررسي قرار گرفته و 

ات مفید آن گزارش شده ريثتأ

 ).١۴(است 

ر روي دشده  حتقیقات اجنام

دهنده  آرتریت روماتوئید نشان

ي یها اکسیدان کاهش سطح آنيت

و سلنیوم  Eمانند ویتامني 

ید ئآلد دي وافزایش سطح مالون

که حمصول اکسیداسیون (

از ). ١۵(شدبا مي) لیپیدهاست

هاي  مجله عوارض افزایش رادیکال

سلويل  DNAآزاد، آسیب به 

که این آسیب به  ،)٩(است

عنوان عاملي در سرطان،  

هاي اتواميیون و عوارض  بیماري

ظرفیت . پريي شناخته شده است

هاي  اکسیداني یا مکانیسم آنيت

هاي  جرباني براي آسیب

عامل  DNAاکسیداتیو 

ز جلوگريي ااي براي  کننده تعیني

. سیب سلويل در این مرحله استآ

ط اثر حمافظيت ابارتدر مهني 

هایي مانند ویتامني  اکسیدان آنيت

E کاروتن در برابر  و بتا

  سرطان ریه مطالعه گردیده است

که است یید شده أمهچنني ت. )١٦(

ي یاثر ضدسرطانزا

تواند با یک  کاروتنوئیدها مي

مکانیسم آنيت اکسیداني در 

هاي  گزارش). ١٧(باشد  ارتباط

ات ريثخصوص تأدر متعددي نیز

بروز  هاي آزاد در رادیکال

و ایدز ) ١٨(هاي دیابت  بیماري

 .وجود دارد) ١٩(

با توجه به امهیت 

ها، تاکنون تعدادي  اکسیدان آنيت

هاي صناعي  از آنيت اکسیدان

به بازار عرضه  تولید و

توان به  اند که ازمجله مي شده

 شده ول بوتیلههیدروکسي آنیز

BHAتولوئن وهیدروکسي ١ 

اشاره منود،  BHT٢ شده بوتیله

اما به علت مسیت ترکیبات 

ها  آن سنتزشده، استفاده از

امروزه با توجه . باشد حمدود مي

ي یبه اميين کاربرد گیاهان دارو

هاي  وحيت مصرف مستمر گونه

متعددي از گیاهان به عنوان 
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اي  ي، حتقیقات گسرتدهیرژمي غذا

وي ترکیبات طبیعي ر

. اکسیدان متمرکز شده است آنيت

درادامه این نگرش و با توجه 

از حیث  غين کشور به ذخایر

گرفته  ي، تصمیمیگیاهان دارو

شد تا طي این حتقیق به مطالعه 

اکسیداني منتخيب  ات آنيتريثتأ

ي بومي یازگیاهان دارو

در این . کشورمان پرداخته شود

اني اکسید ات آنيتريثتأراستا 

شش گیاه  هاي هیدروالکلي عصاره

ي پرمصرف ازخانواده یدارو

، ٣گلي مرمي هاي نعناع به نام

، ٥یي، آویشن دنا٤بادرجنبویه

 و ٧، اسطوخودوس٦گیاه زرین

،  مورد مطالعه ٨بادرشبویه

 .قرار گرفتند

1. Butylated Hydroxy Anisol    2. Toluene Butylated Hydroxy 

3. Salvia officinalis L.    4. Melissa officinalis L. 

5. Thymus daenensis Celack.    6. Dracocephalum Kotschyi Boiss. 

7. Lavandula angustifolia Mill.   8. Dracocephalum moldavica L. 

 :مواد و روشها
آزمایش وحیوانات گیاهان)الف

 :مورداستفاده گاهي

کاررفته در  ي بهیگیاهان دارو 

قیق از باغ گیاهان این حت

ي شهید فزوه  وزارت یدارو

جهاد کشاورزي واقع در جنف 

 ١۶٩٠آباد اصفهان ودر ارتفاع 

آوري و  مرتي از سطح دریا مجع

شناسي دانشکده  توسط گروه گیاه

ي یعلوم دانشگاه اصفهان شناسا

هاي نژاد  مهچنني  رت.گردیدند

Wistar  از انستیتو

و پس از  شد پاستورهتران هتیه

نتقال به آزمایشگاه در اطاق ا

هاي خمصوص نگهداري  و قفس

 .  گردیدند

هاي تام  هتیه عصاره) ب

 :گیاهي

هاي گیاهي به روش  عصاره 

. شد ماسراسیون هتیه

گرم از گیاه ۵٠منظور بدین

لیرتي  خردشده  به ارلن یک

 ۴٠٠انتقال  و به کمک 

درجه ٧٠لیرت الکل اتیلیک  میلي

سپس  مدت یک روز خیسانده و به

روي دستگاه  ساعت به مدت یک

استفاده  با. شد داده شیکر تکان

از قیف بوخنر حمتویات ارلن 

تفاله باقیمانده  از صاف و

دیگر  و براي دو بار جمددا
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در مرحله آخر . گريي شد عصاره

هاي صايف به هم اضافه و  حاصل

خشک  دستگاه تقطري در خأل با

در ایت با استفاده . گردید

هاي  شده، غلظت هاي خشک از عصاره

رم گ میلي ٠٠۵/٠و  ٠١/٠، ٠/٠۵

لیرت از عصاره درحالل  درمیلي

هتیه ) DMSO(سولفوکساید  متیل دي

 .   گردید

 :ها هتیه هپاتوسیت) ج

ها  ها، رت براي هتیه هپاتوسیت

کلروفرم بیهوش کرده و  بارا 

 باها، حیوان  پس از کشنت آن

ي از یر روي صفحه مقوادسوزن 

سپس حفره شکمي  . ابت شدپشت ث

شکمي کنار  يباز و قسمت احشا

منایان  کامال تا کبدشد زده 

هاي  در مرحله بعد رگ. گردد

کننده خون  واردکننده و خارج

ورید باب و ورید (به کبد 

توسط نخ کامال ) اجوف حتتاني

کردن  پس از کانوله. مسدود شد

 ٢٠یک سرنگ  باهاي کبد،  رگ

نک بدون میلي لیرتي، حملول ها

ست تعبیه شده  کلسیم از مسري ون

ر روي ورید باب آرام آرام د

د تا خون شبه داخل کبد وارد 

پس . موجود در کبد خارج گردد

شدن کبد از خون  ازعاري

وسفیدشدن کامل آن، کبد توسط 

به داخل  و قیچي جدا گردید

به عنوان (حملول بافرتریس 

قرار داده ) حملول انکوباسیون

یخ، انتقال داده ر روي دشده 

پس از شستشوي کبد با . شد

حملول تریس، کبد به قطعات 

کوچک تقسیم و به درون لوله 

انتقال داده شد و  مهوژنایزر

منودن حملول  ضمن اضافه

با بافرتریس، بافت کبدي 

مهوژن  دستگاه مهوژنایزر کامال

سوسپانسیون سلويل . گردید

 ٨٠حاصله ابتدا از صايف با مش 

عبور داده شد تا  ٢٠٠و سپس 

. )٢٠(بافت مهبند آن جداگردد

هاي جداشده  در ایت هپاتوسیت

دقیقه سانرتیفوژ  ٣به مدت 

گردیده، رسوب سلويل جدا و 

توسط حملول انکوباسیون  جمددا

 .  دششسته 

سوسپانسیون سلويل  هتیه )د

 :مشخص با غلظت

 باها  پس از شستشو، هپاتوسیت

حملول انکوباسیون رقیق و 

تریپان  گآن با رن لیرت میلي یک

آمیزي شده و تعداد  رنگ بلو

نشده که مربوط به  هاي رنگ سلول

روي الم  در ،هاي زنده است سلول
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مهچنني توسط الم . مشارش گردید

ها در  نئوبار تعداد سلول

سوسپانسیون اولیه مشارش و بر 

آمده،  دست هاساس اعداد ب

ها تا رسیدن به  سوسپانسیون

زنده در  سلول ١٠۶غلظت سلويل

). ٢١(گردیدند رقیق لیرت میلي

ر روي دشده  هاي هتیه سوسپانسیون

 .یخ قرار داده شد

گريي  اندازه) ـه

 :پراکسیداسیون لیپیدها

یکي : آلدئید دي مالون) ١

ازحمصوالت واکنش پراکسیداسیون 

لیپیدها، ترکیب 

. است) MDA(لدئید آ دي مالون

آلدئید قادر است با  دي مالون

اربیتوریک اسید واکنش تیوب

رنگي دهد که غلظت رنگ 

 مقدار اجيادشده متناسب با

). ٢٢(آلدئید است  دي مالون

براین اساس، در این حتقیق 

ات ريثتأبراي بررسي 

هاي گیاهي  اکسیداني عصاره آنيت

 . استفاده گردید مذكوراز روش 

آزمایش توسط دوسري لوله 

ها براي  لوله سري از یک(

زميي در نظر آن هاي آزمایش

  )گرفته شد

. گردید مهزمان اجنام طور به

لیرت از  میلي ٢درابتدا 

سوسپانسیون سلويل و سپس مقدار 

کايف از 

t(یدـدروپراکسـهی یوبوتیلـترش

BH (ل سولفوکساید ـمتی دي در

را وارد هر لوله منوده تا 

 ۵/١ي یدر حملول ا tBHغلظت 

در مرحله بعدي . شود موالر میلي

لیرت  میلي١/٠اي آزمایشه به لوله

براي (هرغلظت عصاره گیاهي  از

 ١/٠هاي کنرتل به میزان  لوله

) متیل سولفوکساید دي لیرت میلي

هاي آزمایش  لوله. گردید اضافه

 ٣٧دقیقه در دماي  ١۵به مدت 

گراد انکوبه شد تا  درجه سانيت

هاي گیاهي فرصت عمل  عصاره

 از براي حمافظت غشا

. مناینداکسیداسیون را پیدا 

پس از انکوباسیون، از هر 

لیرت سوسپانسیون  میلي ١لوله 

را برداشته و به سري دوم 

لیرت  میلي ٢حاوي (لوله 

%) ١٠کلرواستیک اسید  تري

انتقال داده تا حمیط 

ها را  لوله. دپروتوئینه گردد

لیرت از  میلي٢ ،سانرتیفوژ منوده

حملول فوقاني به سري سوم 

. ها انتقال داده شد لوله

 لیرت میلي ٢هاي جدید  درلوله



 
 

تأثريات آنيت اكسیداني  - دكرت سیدابراهیم سجادي      
 منتخيب از گیاهان دارویي خانواده نعناع 

)  ٨ (  

% ١حملول تیوباربیتوریک اسید 

اضافه وسپس به مدت ده دقیقه 

در محام آب جوش قرار داده 

شدند تا واکنش رنگي صورت 

پس از مدت زمان . پذیرد

جذب  و ها سرد ذکرشده لوله

 نانومرت ۵٣۵طول موج  در ها آن

 گريي وازفرمول اندازه

١۵٣٠٠٠:A=C  غلظتMDA ب بر حس

مول در لیرت حماسبه شد 

 ). ٢٣و٢٢(

هاي  گريي فعالیت آنزمي اندازه) ٢

گريي  اندازه به منظور: آزادشده

هاي آزادشده، ابتدا  آنزمي

سوسپانسیون باقیمانده در 

 ۵هاي سري اول به مدت  لوله

دقیقه سانرتیفوژگردید تا 

 .نشني شود هاي آن ته سلول

ي که حاوي یسپس حملول رو 

 ادشدههاي آز آنزمي

باشند، در فریزر  از سلول مي 

گراد نگهداري و  درجه سانيت -٢٠

ر روي آن دآنزميي  هاي آزمایش

 .اجنام شد

 SGOTو LDHهاي  چون آنزمي

سلويل هستند، درصورتي که  درون

  پراکسیداسیون لیپیدي براثر

 هسلول آسیب رساند يبه غشا 

  ها  این آنزمي ،شود

وارد حمیط  ،از سلول خارج شده

گردند که با توجه به میزان  مي

توان به میزان  ها مي فعالیت آن

پراکسیسداسیون لیپیدي پي 

 .برد

با  LDHفعالیت آنزمي  

 وبا يروش كالرميرت استفاده از

ساخت  LDL هاي استفاده ازكیت

به روش  و كاو كارخانه درمان

اجنام ذکرشده دردستورالعمل آن 

) پريوات(سوبسرتا  ابتدا .گرفت

 دريگ ميقرار LDH در مقابل

و  ودرنتیجه مقداري ازآن احیا

پريوات . شود تبدیل مي L-Lactateبه 

-٢،٤باقیمانده بامعرف 

 هیدرازین تولید نیرتوفنیل دي

كه رنگي بوده  كند هیدرازون مي

آن درحمدوده طول ماکزميم جذب و

 .است نانومرت ٤٠٠ -٥٥٠موج 

 ،هرچه فعالیت آنزمي بیشرت باشد

شرت بوده مصرف پريوات بی

ودرنتیجه شدت رنگ حاصل كمرت 

 ). ٢۴(است

فعالیت گريي  براي اندازه

از كیت ساخت  SGOTآنزمي 

كارخانه زیست شیمي استفاده 

این  باگريي  اساس اندازه. شد

 طبقكالرميرتي است كه  كیت متد

 :واكنش زیر طراحي گردیده است
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L-Aspartate+2-Oxoglutarate  GOT       Oxalacetate+Glutamate 

بعد ازاجنام واکنش فوق،              

استات حاصل دكربوكسیله  اگسال

. مناید ، اجياد پريوات مي شده 

فنیل  نیرتو دي -٢،۴پريوات با

 کرده هیدرازین تشكیل هیدرازون

 اي  ي  قهوهیكه در حمیط قلیا

فعالیت آنزمي با . گردد مي

گريي جذب رنگ حاصله ، در  اندازه

و با استفاده از نانومرت  ٥٠٥

. شود منحين استاندارد حماسبه مي

پريوات تولیدشده آجنا که  از

  SGOTمتناسب با فعالیت آنزمي 

، هرچه فعالیت آنزمي بیشرت است

باشد، پريوات بیشرتي تولید و در 

نتیجه شدت رنگ حاصله بیشرت 

بنابراین فعالیت  ؛خواهد شد

آنزمي با جذب نور نسبت مستقیم 

 ). ٢۴(دارد

راساس دستورالعمل ذكرشده ب

و با  توسط شرکت سازنده کیت

آن، توجه به منحين مهراه 

فعالیت آنزمي براي هرمنونه 

 .  مشخص گردید

 :ها یافته
نتایج حاصل از هتیه ) الف

 :عصاره گیاهي

هاي  منودن عصاره پس ازخشك

ها  گیاهي، درصدعصاره تام  آن

عصاره درصد . حماسبه شد

از گیاهان آمده از هریک  دست هب

توان در  ميمورد استفاده را 

 .مشاهده منود ١جدول 

اكسیداني  اثر آنيت) ب

هاي تام گیاهان  عصاره

 :مورد بررسي

 سلول كبد رات٢ ١٠٦تعداد 

عنوان سیستم حساس هتیه شده به 

توسط ماده (به پراكسیداسیون 

 درحضور و) tBHدكننده یاكس

هاي تام   خمتلف عصاره هاي غلظت

)mg/ml ٠٠٥/٠و  ٠١/٠، ٠٥/٠  (

مورد بررسي قرارگرفت و مقدار 

در حضور   MDAدرصد كاهش 

هاي خمتلف گیاهي حماسبه  عصاره

دست آمده از  هنتایج ب.  گردید

مشاهده  ٢این مطالعه در جدول 

بررسي آماري براي  .گردد مي

   Student's t-Testنتایج ازآزمون 

 .استفاده گردید

و  ٠٥/٠ mg/ml( غلظت دومهچنني 

به هاي گیاهي  عصاره  )٠١/٠

 هاي آزمایش بررسي  منظور

هاي درون سلويل انتخاب  آنزمي

ثري أنتایج حاصل از ت. گردیدند

میزان  ردهاي گیاهي  عصاره

 ٣هاي  در جدول LDLو SGOTترشح 

 .گردد مي مشاهده ۴و 



 
 

تأثريات آنيت اكسیداني  - دكرت سیدابراهیم سجادي      
 منتخيب از گیاهان دارویي خانواده نعناع 

)  ١٠ ( 

طور که از نتایج ذکرشده  مهان

عصاره در جداول مشخص است، 

 اجياد ي قادر بهیآویشن دنا

، اكسیداني بوده آنيت اثر

گرم بر  میلي ٠٥/٠چنانكه غلظت  

لیرت عصاره آویشن  میلي

و  MDAمقدار تولید % ٣٤يیدنا

میزان % ٢٣و% ١۶ترتیب  به

را به  LDLو  SGOTشدن  آزاد

داري كاهش داده اصورت معن

 .است

  

ǧǷƴƩ  Č  - هاي تام گیاهان مورد استفاده درصد عصاره. 

آوی نام گیاه

 شن

اسطوخود

 وس

بادرجنب

 ویه

بادرش

 بویه

مرمي 

 گلي

زرین 

 گیاه

 درصدعصاره

 تام

٣/١٠ ٧/٨ ٢/٧ ٢/٧ ٤/٨ ٧/٤ 

 ǧǷƴƩĥ -  مقایسه درصد كاهش میزان تولیدMDA  راثر جماورت با بطي پراكسیداسیون

 .هاي تام گیاهي عصاره

 غلظت عصاره نوع گیاه

(nm/ml ) 

درصد  آزمایش كنرتل

 كاهش

 

 آویشن

 دنائي

٠٥/٠ 

٠١/٠ 

٠٠٥/٠ 

٦٩٩/ ٣  ±١/٣٤ 

٦/٧٤٠   ±١/٩٨ 

٣/٦٨٦   ±١/٨٦ 

٦/٤٦١   ±٦/٦٠ 

٣/٦٥١   ±٧/٨٠ 

٣/٥٩٠   ±٥/٦٨ 

*٣٤% 

١٢% 

١٣% 

 

 اسطوخودوس

٠٥/٠ 

٠١/٠ 

٠٠٥/٠ 

١٢٠١/ ٦  ±١/١٢٢ 

٠/١٢٦٨   ±١/١٥٤ 

٠/١٢٣٠   ±١/١٣١ 

٦/٩٣٣   ±٨/١٧٨ 

٢/٢٥٥±   

١/١٠٩١ 

٦/٢٣٨±   

٠/١١٢٨ 

٢٢% 

١٤% 

٨% 

 

 بادرجنبویه

 

٠٥/٠ 

٠١/٠ 

٠٠٥/٠ 

٦٠١/ ٣  ±٨/٤٢ 

٣/٦٠٣   ±٥/٢٩ 

٣/٦٠٣   ±٤/٣٠ 

٣/٤٢٢   ±١/٦٦ 

٠/٤٩٠   ±٧/٢٨ 

٦/٥٣١   ±٠/٣٠ 

*٣٤% 

*١٩% 

*١٢% 

 

 بادرشبویه

٠٥/٠ 

٠١/٠ 

١٣٦٧/ ٠  ±١/٦٠٣ 

٦/١٤٣٦   ±٨/٥٩٧ 

٣/٤٣٧±   

٦/١١٢٦ 

١٧% 

١١% 
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 ٩/٦٤٥ ٣/١٥٤٣   ±٧/٥٦٩ ٠٠٥/٠±   

٠/١٢٧٧ 

٠/٦٩٨±   

٠/١٣٨٢ 

١٠% 

 

 مرمي گلي

 

٠٥/٠ 

٠١/٠ 

٠٠٥/٠ 

١٢٠٠/ ٠  ±٧/٢٠١ 

١/١٢٣٠   ±٩/١٥٣ 

٣/١١٩٢   ±٦/١٦٤ 

٣/٧٦٢   ±٥/١٣٧ 

٠/٩٢٤   ±٥/٩٠ 

٢/٤٨١±   

٠/١١٦٠ 

*٣٦% 

*٢٦% 

*٣% 

 

 ین گیاهزر

٠٥/٠ 

٠١/٠ 

٠٠٥/٠ 

١١٠٠/ ٠  ±١/٧٨ 

٦/١١٥٦   ±٧/٢١٠ 

٦/١١٧٦   ±٣/٨٧ 

٣/٨٣٢   ±١/٨٧ 

٥/٢٠٦±   

٣/١٠٤٢ 

٤/٢٠٨±   

٦/١٠٥٦ 

*٢٤% 

١٠% 

٨% 

 .حاصل سه مرتبه تكرار آزمایش است، نتایج -       

 ) . p ≥٠۵/٠(باشند  دار ميااز حلاظ آماري معن دار اعداد ستاره -       

 

درمورد گیاه اسطوخودوس، 

رغم اجياد كاهش درمقادیر  به

پارامرتهاي مورد بررسي، 

دار امعن شدههاي اجياد كاهش

نبوده و براي اجياد اثر مطلوب 

هاي باالتري  غلظت دار بهاو معن

 .نیازاست گیاهاز عصاره 

در مورد عصاره تام گیاه 

و  ٠۵/٠هاي  بادرجنبویه، غلظت

 لیرت گرم بر میلي میلي ٠١/٠

داري را درکاهش اهاي معن کاهش

پارامرتهاي مورد بررسي اجياد 

هاي  کرده است، چنانکه در غلظت

و ٠١/٠، ٠/٠۵

 

 ǧǷƴƩĦ-هاي گیاهي درکاهش درصد  ارهمیزان اثر عص مقایسهSGOT  آزاد شده

 .سلويل يها طي آسیب غشا ازهپاتوسیت

 غلظت عصاره نوع گیاه

(mg/ml) 

 كنرتل

(IU/lit ) 

 آزمایش

(IU/lit ) 

 درصد كاهش

 %١٦* ٣/٦٧٨   ±١/٧ ٠/٨٠٤   ±١/٧ ٠٥/٠ آویشن



 
 

تأثريات آنيت اكسیداني  - دكرت سیدابراهیم سجادي      
 منتخيب از گیاهان دارویي خانواده نعناع 

)  ١٢ ( 

 %١١ ٠/٦٧١   ±٦/٥ ٠/٧٥٦   ±١/٧ ٠١/٠ دنائي

 ٠٥/٠ اسطوخودوس

٠١/٠ 

٠/١٥٩٦±١/٦٥ 

٠/١٣٣٣±٥/٦٤ 

٣/١٢٧٣   ±٤/٦٦ 

٥/١٢٥٩   ±٣/٦٤ 

٢٠% 

٦% 

 بادرجنبویه

 

٠٥/٠ 

٠١/٠ 

٢/٢١٢   ±٣/١٧ 

٠/٢٦٨   ±١/٣١ 

٠/١٥٢   ±١/١٤ 

٠/٢٢٢   ±٩/٣٣ 

*٢٨% 

*١٧% 

 بادرشبویه

 

٠٥/٠ 

٠١/٠ 

٢/١٠٣٩±٠/٤١ 

٥/٩٣٢  ±٨/٣٨ 

٠/٨٦٧   ±٢/٣٨ 

٥/٨٤٧   ±٨/٣١ 

١٦% 

٩% 

 مرمي گلي

 

٠٥/٠ 

٠١/٠ 

٠/١٥٥٦±٥/٥٦ 

٠/٦٣٢  ±٥/٥٦ 

٥/٦٨٣   ±١/٦٠ 

٠/٢٨٢   ±٥/٥٦ 

*٥٦% 

*٣% 

 ٠٥/٠ زرین گیاه

٠١/٠ 

٠/١٥٩٨  ±٨/٢ 

٠/١٤٠٨±٣/١١ 

٥/١٠٢٢   ±٥/٣ 

٠/١١٥٧   ±٩/٩ 

*٣٦% 

١٨% 

ستاره  اعداد -      .نتایج حاصل سه مرتبه تكرار آزمایش است -     

 ). p ≥ ٠۵/٠(دار مي باشند اداراز حلاظ آماري معن

 

لیرت از  گرم بر میلي میلي ٠/٠٠۵

 MDAعصاره تام، میزان تولید 

 درصد ١٢و  ١٩،  ٣۴به ترتیب 

مهچنني ترشح . کاهش یافته است

SGOT هاي در غلظت  

 و ٢٨به ترتیب  ٠١/٠و  ٠/٠۵

نیز به  LDLو میزان  درصد١٧

کاهش یافته   ٣و  ٢٣ترتیب 

 .است

کاررفته از  ههاي ب غلظت

عصاره گیاه بادرشبویه 

ور اجياد اثر منظ به

داري ااکسیداني، نتایج معن آنيت

 نظر هلذا ب را ارائه ننمود و

 تأثرياترسد براي اجياد  مي

هاي باالتري  مطلوب به غلظت

  ازعصاره این گیاه 

 .نیاز است

دربني  گلي نیز عصاره گیاه مرمي

گیاهان مورد بررسي داراي 

اکسیداني  ات جالب آنيتريثتأ

از  حاصل بوده و براساس نتایج

هاي با  این حتقیق، عصاره

 ٠٠۵/٠و  ٠١/٠ ،٠۵/٠هاي  غلظت

از این  لیرت گرم بر میلي میلي

  ٣۶ترتیب  را بهMDA  گیاه مقدار

صورت  به درصد ٣و   ٢۶و 

 ننيـمهچ. کاهش دادي دارامعن

هاي ذکرشده سبب کاهش  غلظت

 ٣و  ۵۶به مقدار  SGOTترشح  
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در  درصد١و  ۵۵و کاهش درصد 

 .گردید  LDLمقدار ترشح 

 ٠۵/٠گیاه تنها با غلظت  زرین

طور  به لیرت گرم بر میلي میلي

اکسیداني از  اثر آنيتي دارامعن

در غلظت . خود ارائه منود

ذکرشده عصاره تام این گیاه 

 درصد٣۶، MDA مقداردرصد  ٢۴

 مقدار  درصد ١٠و  SGOTمقدار 

LDL را کاهش داد. 

 ǧǷƴƩħ- یاهي درکاهش درصد هاي گ میزان اثر عصاره مقایسهLDL  آزادشده

 .سلويل يها طي آسیب غشا ازهپاتوسیت

 غلظت عصاره نوع گیاه

( mg/ml ) 

 كنرتل

( IU/lit ) 

 آزمایش

(IU/lit ) 

 درصد كاهش

 آویشن

 يیدنا

٠٥/٠ 

٠١/٠ 

۴/٧/٢٣٨٧   ±٧ 

٢/٧±   ۴/٢١٣۵ 

٠/١٠±  ۶/١٨۴۴ 

١/١۴±  ۵/١٨١٢ 

*٢٣% 

١۵% 

 ٠٥/٠ اسطوخودوس

٠١/٠ 

۶/٩±  ۴/٣٩٨۴ 

٣/٣٨١  ±٥/٧۴ 

٨/٣٩١  ±٤/١١۴ 

١ /۴± ٠/٣٧۵٨ 

٢% 

١% 

 بادرجنبویه

 

٠٥/٠ 

٠١/٠ 

٨/٢٩٩١  ±١/٨٩ 

٣/٢١٨٣  ±٠/٨٢ 

٣/٢٢٩  ±٧/٨٧۶ 

١/٨۴±  ٠/٢١٢۴ 

*٢٣% 

*٣% 

 بادرشبویه

 

٠٥/٠ 

٠١/٠ 

۶/١٢±  ۶/۵٩۶٧ 

۴/١۴±  ١/۵٩٠١ 

۶/١۶±  ٠/۵۶۶۴ 

۵/٧  ±١٨/۵٨٢۴ 

۵% 

١% 

 مرمي گلي

 

٠٥/٠ 

٠١/٠ 

۶/٣۵±  ٢/٣٩۵٧ 

٩/٣٩٨١  ±٨/٣٠ 

۵/٢/٣٨  ±٣٨۶١ 

۴/٨/٣٩٣١  ±٢٨ 

*۵۵% 

*١% 

 ٠٥/٠ زرین گیاه

٠١/٠ 

٢/٢١±  ۵/٣٧٨٧ 

٨/١۶±  ٨/٣٩۴۶ 

٨/٢١±  ۶/٣۴٢٧ 

٧/٣٧  ±٧/١٧۶٢ 

*١٠% 

۵% 

 .نتایج حاصل سه مرتبه تكرار آزمایش است -       

 ) . p ≥٠۵/٠(باشند دار مينااز حلاظ آماري مع دار اعداد ستاره -       

 

دست  هتوجه به نتایج ببا 

شود که عصاره  آمده مشخص مي

بادرجنبویه در غلظت کمرتي از 

دار اطور معن هها ب سایر عصاره

سبب کاهش پارامرتهاي مورد 

ات ريثتأ و لذا است بررسي شده

تري  توجه اکسیداني قابل آنيت

 . دارد

 

 :حبث
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ات ريثتأمقاالت متعددي در مورد 

 درخمتلف اكسیداني تركیبات  آنيت

  ن گزارش شده است اگیاه

در  ،به عنوان مثال ).٢۵-٢٧(

ترکیبات فنلي  خصوصردبررسي 

عصاره انگور، مشخص شده است 

که عصاره پلي فنلیک انگور 

قادر به مهار پراکسیداسیون 

LDL از مجله ). ١١(باشد مي

ترکیبات فنلي موردتوجه حمققني 

در این زمینه فالونوئیدها 

عددي هستند که طي حتقیقات مت

اکسیداني  ات آنيتريثتأبه بررسي 

-٣١(ها پرداخته شده است آن

٢٨.(  

گرچه تاکنون ترکیبات 

اکسیدان متعددي متعلق به  آنيت

ي متفاوت گزارش یدستجات شیمیا

ي یشده است، ويل درگیاهان دارو

توجه بیشرت معطوف به ترکیبات 

عنوان ترکیبات  هب(فنلي 

ترکیبات . باشد مي) اکسیدان آنيت

فنلي به علت ساختمان ویژه  ليپ

هاي فعال از مجله  و وجود گروه

هاي  پیوندهاي دوگانه و گروه

داراي  هیدروکسیل متعدد

ات فارماکولوژیک متنوعي ريثتأ

باشند که از آن مجله اثر  مي

توان نام  اکسیداني را مي آنيت

جمموعه  ،عنوان مثال هب. برد

هاي سیلیمارین در  فالونولیگنان

مرمي داراي ظرفیت ضد گیاه خار 

رادیکال آزاد بسیار جاليب 

و پراکسیداسیون  است بوده

هاي آزمایشي  لیپیدي را در مدل

). ٣٢و٣١(کند خوبي مهار مي هب

فالونوئیدهاي خمتلف موجود  مهچنني

 در بسیاري ازگیاهان دیگر در

اکسیداني  ات آنيتريثتأزمینه 

مورد بررسي قرار 

ل نتایج حاص). ٢٨-٣٠(اند گرفته

این مطالعات بیانگر این  از

است که این دسته از ترکیبات 

عنوان ترکیبات  هتوانند ب مي

آنيت اکسیدان  ثرؤم جدید و

مهچنني این موضوع  .مطرح گردند

یابد که  از آجنا امهیت بیشرتي مي

این  بودن اکثر به غريمسي

 از. یمیتوجه منا ترکیبات نیز

ترین ترکیبات ثانویه عمده  مهم

رگیاهان خانواده موجود د

ها  توان به اسانس نعناع نیز مي

وترکیبات فنلي از مجله 

لذا  ،فالونوئیدها اشاره منود

این احتمال وجود دارد که 

ات آنيت ريثتأعامل اصلي بروز 

اکسیداني گیاهان مورد بررسي  

 .  ترکیبات ذکرشده باشند
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