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In the current century, extensive research has been carried out on
medicinal plants, and drugs of natural origin have opened new
horizons for the community of doctors, pharmacists and researchers.
The aim of this study was to investigate the effect of different solvents
on the percentage of free radical scavenging DPPH and antioxidant
activity of native medicinal plants in Jiroft city and six native plants
(Achillea millefoliom, Thymus vulgaris, Satureja hortensis, Ziziphora
Clinopodioides, Mentha piperita and Rosmarinus officinalis) were
sampled for testing. Extraction of the aerial parts of plants was
performed using 80% methanol, 50% ethanol, acetone 100% and
hexane 100% solvents. The extraction time was 24 hours at ambient
temperature using a stirrer. The amount of antioxidant activity was
measured using 2 and 2 diphenyl-1-pyrrolidrazyl, DPPH free radical
inhibitory concentration. Among the studied solvents in all six plants,
the extracts extracted with 80% methanol solvent had the highest and
the hexane solvent had the lowest free radical adsorption. Among the
studied plants, peppermint extract with all four solvents (methanol
IC50: 20.9 ppm, ethanol IC50: 34ppm, acetone IC50: 44.2ppm, and
hexane IC50: 49.19ppm) had the highest antiradical activity and
Ziziphora Clinopodioides (methanol IC50: 1090.78ppm, ethanol IC50:
1209.3ppm, acetone IC50: 1439.23ppm and hexane IC50: 1898.7ppm)
had the lowest anti-radical activity. The findings of the present study
showed that all the 6 studied medicinal plants had anti-radical
properties and using 80% methanol extracts of these plants can be
used as an antioxidant in various industries.
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در قرن حاضر ،تحقیقات گستردهای در مورد گیاهان دارویی انجام شده و داروهایی
با منشأ طبیعی افق های جدیدی را برای جامعه پزشکان ،داروسازان و پژوهشگران
گشوده است .هدف از این مطالعه ،بررسی تأثیر حاللهای مختلف بر میزان درصد
مهار رادیکال آزاد  DPPHو فعالیت آنتیاکسیدانی گیاهان دارویی بومی شهرستان
جیرفت میباشد .در این پژوهش ،شش گیاه دارویی بومی شهرستان جیرفت (آویشن،
مرزه ،نعناع فلفلی ،کاکوتی کوهی ،رزماری و بومادران) آزمایش شدند .عصارهگیری
از قسمتهای هوایی گیاهان با استفاده از حاللهای متانول  80درصد ،اتانول 50
درصد ،استون و هگزان ( 100درصد) انجام شد .میزان فعالیت آنتیاکسیدانی به روش
 2و  2دی فنیل -1 -پیکریل هیدرازیل ،درصد مهار رادیکال آزاد  DPPHاندازهگیری
شد .از بین حاللهای موردمطالعه در هر شش گیاه ،عصارههای استخراج شده با
حالل متانول  80درصد ،بیشترین و حالل هگزان کمترین میزان جذب رادیکال آزاد
بود .از بین گیاهان موردمطالعه ،نعناع فلفلی در استخراج با هر چهار حالل (حالل
متانول  ،IC50:20.9 ppmاتانول  ،IC50:34ppmاستون  IC50:44.2ppmو
هگزان  )IC50:49.19ppmدارای کمترین  IC50و گیاه کاکوتی کوهی (حالل
متانول  ،IC50:1090.78ppmاتانول  ،IC50:1209.3ppmاستون
IC50:1439.23ppmو هگزان  )IC50:1898.7ppmدارای باالترین مقدار بود.
همچنین نتایج نشان داد که تمامی شش گیاه دارویی مورد پژوهش ،خواص
ضدرادیکالی دارند و عصاره الکلی متانولی  80درصد این گیاهان میتوانند در صنایع
مختلف به عنوان مواد آنتیاکسیدان طبیعی استفاده شوند.
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مقدمه
آنتیاکسیدانها ترکیباتی هستند که سرعت اکسیداسیون چربیها را کاهش میدهند .آنتیاکسیدانها میتوانند
اکسیداسیون را مهار کنند یا به تأخیر اندازند ولی کیفیت یک محصول اکسیدشده را بهبود نمیبخشند .آنتیاکسیدانها
با دادن اتم هیدروژن به رادیکال آزاد تشکیل شده ،از گسترش واکنشهای زنجیرهای اکسیداسیون جلوگیری میکنند؛
بدینترتیب کارایی و درجه تأثیر یک آنتیاکسیدان به سهولت جدا شدن اتم هیدروژن از آن مربوط میشود [.]1
آنتیاکسیدانها در غلظتهـای کم ،قادر به پیشگیری یا به تـأخیر انـداختن اکسیداسـیون ناشـی از رادیکالهای آزاد
میباشند و به این ترتیب روند پیشرفت بیماریهـای قلبی و عرقی ،سرطانها و غیره را کنـد یـا متوقـف مـیسـازند.
امـروزه اسـتفاده از آنتـیاکسیدانهای مصنوعی بسیار رواج یافته است لیکن مطالعـات متعـدد حاکی از سمیت این
آنتیاکسیدانها میباشد [ .]2بیشتر گیاهانی که حـاوی مشـتقات فنلی هستند قابلیتهای آنتیاکسیدانی بـاالیی را نیـز
از خـود نشـان میدهند [ .]2تحقیقات نشـان دادهانـد کـه کمیـت و کیفیـت آنتـیاکسیدانهای پلیفنلی گیاهان دارویی
بهطور معنیداری بیشتر از دیگر محصوالت است [ .]3در سالهای اخیر ،تحقیقات در مورد آنتیاکسیدانهای سالم و
طبیعی بهویژه آنتیاکسیدانهای حاصل از منابع گیاهی افزایش یافته است .آنتیاکسیدانهای طبیعی بهصورت گسترده
در بسیاری از غذاها مثل دانههای روغنی ،مغزها ،آجیلها ،غالت ،حبوبات ،سبزیها ،میوهها ،گیاهان بوتهای ،ادویهها،
چای و گوشت وجود دارند [ .]4آنتیاکسیدانها به دو دسته تقسیم میشوند :آنتیاکسیدانهای طبیعی و
آنتیاکسیدانهای مصنوعی .آنتیاکسیدانهای طبیعی شامل ترکیبات شیمیایی مختلفی از قبیل توکوفرولها،
کاروتنوییدها ،ترکیبات فنولیک ،آمینواسیدها ،پپتیدها ،پروتئینهای هیدرولیز شده ،فیتاتها ،فسفولیپیدها ،ویتامینها و
آنزیمها هستند .از این میان توکوفرولها ،فالوونوییدها و اسیدهای فنولیک مهمتر میباشند [ .]5بـه نظر میرسد که
رابطه نزدیکی میان خاصیت آنتیاکسیدانی با مقـادیر ترکیبات فنلـی وجـود داشـته باشـد [ .]2مطالعـات بسـیاری در
مـورد ترکیبات آنتیاکسیدان صورت گرفته و حتی تعدادی آنتـیاکسـیدان سنتزی نیز به بازار عرضه شده است که بـه
دلیـل دارا بـودن سـمیت ،مصرف آنهـا محـدود گردیـده اسـت .بـه همـین دلیـل یـافتن آنتـیاکسیدانهای طبیعی به
ویژه از گیاهان و استفاده از آنها بهخصـوص در صنایع غذایی و دارویی بسیار مطلوب است تا عالوه بر داشـتن تأثـیرات
بیولوژیک وسیع ،احتمال ایجـاد اثـرات جـانبی و مسـمومیت بـا آنهـا بهخصوص در غلظتهای کنترل شده کـاهش
بیابـد [ .]5شایان ذکـر است که هیچ روش مورد آزمایشی بهتنهایی برای بررسی اثـر آنتـیاکسیدان کافی نیست و
ترکیـب چنـد روش متفـاوت ،انتخـاب خـوبی برای ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدان عصارههای مختلف میباشد [ .]6بهطور
کلی ،برای استخراج پلیفنلها از گیاهان ،از آب و حاللهـای آلی مانند اتانول ،متانول ،استن و دی اتیل اتر استفاده
مـیگـردد [ .]7در این میان ،تفاوتهای آشکاری بین مقادیر ترکیبات فنلی در عصارههای مختلف مشاهده میشود که
ناشی از نوع آمـادهسـازی نمونــه ،روش و مــدت زمــان اســتخراج و خــواص فیزیکوشــیمیایی حاللهای بهکار رفته
مـیباشـد .در تحقیقـی که بر گیاه  .Jack Etlingeraelatiorانجـام گرفـت تأثیرات حاللهای آلی متانول ،استن (50
درصد 90 ،درصد و  100درصد حجمی) و آب بر میـزان ترکیبـات فنلـی و خاصـیت آنتـیاکسـیدانی ارزیابی گردید و
اختالف معنیداری بین نتایج به دلیل نوع حالل بهکار رفته و ویژگی ترکیبات آنتـیاکسـیدانی موجـود در گیـاه گـزارش
شـد [ .]8در مطالعه تأثیرات گروههای مختلف حالل (آب ،متانول ،اتانول ،استن ،اتیل استات ،پترولئوم اتر ،هگزان) بر
خاصیت آنتیاکسیدانی ،مقـادیر فنـل کل پوست بنه و بازده اسـتخراج آنهـا تفـاوت معنـیدار حاصـل بـه قطبیت،
ویسکوزیته و فشار بخارهای ویژه هریک از حاللها نسـبت داده شد [ .]9از این رو معرفی یک نوع حالل با غلظت مشخص
کـه دارای حـداکثر عملکـرد در اسـتخراج ترکیبـات فنلـی بـاشد و بتوانـد بیشترین خاصیت آنتیاکسیدانی را در مورد
گیاه معینی نشان دهد کار سادهای نخواهد بود .انتخاب حالل مناسب برای استخراج ترکیبات فنولی باید به نکاتی مانند
هزینه ،قابلیت دسترسی ،بیخطر بودن ،ویژگیهای اختصاصی برخی از ترکیبات فنولی و خصوصیات فیزیک و شیمیایی
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ماتریکس گیاهی توجه کرد [ .]10هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر حاللهای مختلف بر فعالیت آنتیاکسیدانی
گیاهان دارویی بومی شهرستان جیرفت (آویشن ،مرزه ،نعناع فلفلی ،کاکوتی کوهی ،رزماری و بومادران) بود.

مواد و روشها
مواد اولیه :در این تحقیق ،شش گیاه دارویی بومی شهرستان جیرفت شامل (آویشن ،مرزه ،بومادران ،کاکوتی کوهی،
رزماری و نعناع فلفلی) برای انجام آزمایشها نمونهبرداری شد.
مواد شیمیایی :مواد شیمیایی مورداستفاده در این تحقیق شامل متانول  80درصد ،اتانول  80درصد ،استون ،هگزان
( 100درصد) ،معرف  DPPHبودند .تمامی مواد شیمیایی از شرکت مرک ( )Merckآلمان و حاللها با باالترین خلوص
تهیه شدند.
جمعآوری و خشککردن نمونههای گیاهی :گونههای مورد نظر از مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد شهرستان جیرفت
بهطور تصادفی در اواخر بهار و ابتدای تابستان برداشت شد .اندامهای هوایی برای عصارهگیری در سایه و در دمای محیط
خشک شد و توسط یک آسیاب خانگی پودر و در کیسههای دربدار پالستیکی تا زمان مصرف در فریزر (دمای -18
درجه سانتیگراد) نگهداری شد.
عصارهگیری از نمونهها :حدود  10گرم اندام خشکشده گیاه با  100میلیلیتر حالل مخلوط شد .حاللهای
مورداستفاده شامل اتانول  50درصد ،متانول  80درصد ،هگزان و استون بودند .عصارهگیری به مدت  24ساعت در دمای
محیط و با استفاده از دستگاه همزن شیشه انجام شد .بعد از اتمام زمان استخراج عصارهها با کاغذ صافی (واتمن شماره
یک) فیلتر شدند و مایع فیلتر حاصل از هر  4حالل توسط دستگاه تبخیرکننده چرخشی ( )Rotaryدر دمای  40درجه
سانتیگراد تا خروج کامل حالل استخراجی تغلیظ شد و در دمای محیط و در تاریکی خشک شد [.]11
اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی به روش به داماندازی رادیکال دیپیپیاچ (2 :)DPPHو -2دی فنیل -1پیکریل
هیدرازیل ( )DPPHرادیکالی چربیدوست است که جذب بیشینه در طول موج  517نانومتر را دارد .توانایی عصارهها
برای جذب رادیکالهای  DPPHطبق روش ابراهیمزاده و همکاران [ ]12تعیین شد.
ابتدا غلظتهای  500 ،250 ،100 ،50و  1000قسمت در میلیون از اسانسها تهیه شد .یک میلیلیتر از محلول
متانولی یک میلیموالر  DPPHبا  3میلیلیتر محلول عصاره در متانول ( 50-400میکروگرم عصاره خشک) مخلوط و
بهشدت ورتکس شد .و به مدت  30دقیقه در دمای اتاق در تاریکی نگهداری شد و جذب در  517نانومتر خوانده شد و
فعالیت برحسب درصد نسبی  DPPHطبق معادله  1بهدست میآید.

× 100

درصد جذب شاهد  −درصد جذب نمونه
درصد جذب شاهد

= درصد DPPH

برای مقایسه فعالیت عصارهها از مفهوم  IC50استفاده شد IC50 .غلظتی از عصاره است که برای به داماندازی 50
درصد رادیکالهای آزاد موردنیاز میباشد .برای محاسبه  IC50با استفاده از نرمافزار  Slide writeتابعی بین جذب نمونه
و غلظت عصاره برازش شد و با استفاده از معادله بهدستآمده  IC50تعیین شد .مقدار  IC50با فعالیت ضدرادیکالی عصاره
رابطه عکس دارد [.]13
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روش آنالیز آماری
مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد صورت گرفت .آنالیز آماری با
استفاده از نرمافزار  )2001( SASانجام شد.

نتایج
با توجه به شکلهای ( 1تا  ،)6درصد حذف رادیکال آزاد  DPPHدر غلظت  1000 ppmعصارهها بیشتر است و این
میزان با رقیق شدن عصارهها کاهش مییابد و غلظت  ppm 100دارای کمترین میزان درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد
 DPPHدر عصاره همه گیاهان است .شکل یک تا شش ،نتایج مربوط به درصد حذف رادیکال آزاد  DPPHعصارههای
اتانولی ،متانولی ،استونی و هگزانی شش گیاه موردمطالعه در غلظتهای مختلف را نشان میدهد.
از شاخص  IC50بهمنظور بیان اثرات مهارکنندگی رادیکالهای آزاد در روش  DPPHاستفاده گردید .بر این اساس
هرچه مقدار  IC50کمتر باشد قـدرت بـازداری عصـاره بیشتر بوده است.
میزان  IC50را در شش گیاه را در استخراج با چهار حالل موردمطالعه نشان میدهد .مطابق دادههای این جدول،
کمترین  IC50مربوط به گیاه نعناع فلفلی در استخراج با حالل متانول  80درصد و بیشترین  IC50مربوط به گیاه کاکوتی
کوهی در استخراج با حالل هگزان بود (شکل.)6-1
بر اساس نتایج بهدستآمده از مقایسه میانگین تیمارهای مختلف حالل بر گیاهان آویشن ،نعناع فلفلی ،مرزه،
بومادران ،رزماری و کاکوتی بیشترین تأثیر بر صفت  IC50در تیمار هگزان مشاهده شد و کمترین میزان بر صفت موردنظر
در همه گیاهان ،تیمار متانول با سایر تیمارها تفاوت را نشان داد؛ بهطوری که میتوان از تیمار هگزان بهطور گسترده در
استخراج صفت  IC50استفاده کرد (شکل.)6-1
در میان حاللهـای مـورد اسـتفاده نیـز متانول  80درصد بهترین بازده را در روش  DPPHنشان داد .براساس نتایج
شکل ( )9 ،8 ،7میتوان گفـت درصـد مهارکنندگی  DPPHبا کاهش غلظت حاللها ،رابطه مستقیم دارد.
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بحث
رادیکالهای آزادی که در فرایند پراکسیده شدن چربیها شرکت میکنند نقش مهمی در ایجاد بیماریهایی مثل
سرطان و بیماریهای قلبی عروقی ایفا میکنند .رادیکال  DPPHبهطور گسترده برای تعیین توانایی فرونشاندن
رادیکالهای آزاد فراوردههای طبیعی مختلف استفاده میشود و بهعنوان یک ترکیب مدل برای رادیکالهای آزاد آغازکننده
در لیپیدها پذیرفته شده است [ .]14در این پژوهش ،عصاره گیاه نعناع فلفلی در استخراج با هر چهار حالل دارای باالترین
میزان ترکیبات فنولی و درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد  DPPHنسبت به بقیه عصارهها است و عصاره کاکوتی کوهی
میزان ترکیبات فنولی کل و درصد حذف رادیکال آزاد  DPPHکمتری را دارا بودند .رابطه زیادی بین فعالیت گیرندگی
رادیکال با میزان ترکیبات فنولی در میوهها گزارش شده است [ .]15در همه گیاهان موردمطالعه حالل متانول بیشترین
فعالیت ضدرادیکالی و حالل هگزان کمترین فعالیت ضدرادیکالی را نشان داد .این به دلیل این است که غالب ترکیبات
آنتیاکسیدانی قطبی میباشند .درجه قطبیت حاللهای مختلف میزان استخراج ترکیبات فنولی را تحت تأثیر قرار
میدهد .ترکیبات فنولی عصارههای حاصل از حاللهای مختلف از نظر مقدار ترکیبات فنولی کل ،نوع ترکیبات استخراج
شده و میزان فعالیت ضداکسایشی ،متفاوتند .حاللیت ترکیبات فنولی بسته به نوع حالل ،درجه پلیمریزاسیون آنها و
برهمکنش آنها با سایر ترکیبات موجود در بافتهای گیاهی متفاوت است؛ برای مثال حاللهای غیرقطبی نظیر استون و
هگزان معمو اال برای استخراج ترکیبات فنولی چربیدوست مناسب بهنظر میرسند .در کل حاللهای متانول و اتانول
بهصورت مخلوط با آب ( 80-40درصد) توانایی بیشتری نسبت به حالت خالص الکلها در استخراج ترکیبات فنولی از
بافتهای گیاهی دارند [ .]7پیسچل و همکاران ]16[ 1با بررسی تأثیر پنج حالل آب ،متانول ،اتانول ،استون و هگزان در
استخراج عصاره از سیزده نوع ضایعات میوه و سبزی و واحدهای فراوری مواد گیاهی نشان دادند مطابق انتظار حاللهای
قطبی آب و متانول ،بیشترین بازده استخراج را به بار آورد .همچنین مشاهده شد عصارههای متانولی و اتانولی باالترین
میزان ترکیبات فنولی را داشتند که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد .ترکمن و همکاران [ ]17بهمنظور استخراج
ترکیبات فنولی از چای ،از حاللهای استون ،متانول و اتانول بهصورت خالص و مخلوط با آب استفاده کردند .نتایج حاکی
از آن بود که مقدار ترکیبات فنولی در حالت خالص حالل کمتر از ترکیب آب بود بهگونهای که حاللهای استون ،متانول
و اتانول بهترتیب حاوی کمترین میزان این ترکیبات بودند .با افزودن  50درصد آب به حاللهای نامبرده ،کارایی حاللها
در استخراج ترکیبات فنولی بهطور قابلمالحظهای افزایش یافت .مقدار ترکیبات فنولی کل در استون  50درصد > اتانول
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تأثیر حلّالهای مختلف بر میزان درصد مهار رادیکال آزاد...

 50درصد > متانول  50درصد > آب بود .یو و همکاران ]18[ 1گزارش کردند مقدار ترکیبات فنولی از پوسته بادامزمینی
توسط اتانول ( 80درصد) ،متانول ( 80درصد) و آب بهترتیب  90/1 ،89/9و  56/7میلیگرم در هر گرم عصاره بود .این
پژوهشگران ،اتانول و متانول را بهصورت مخلوط با آب بهعنوان کاراترین حاللها در استخراج ترکیبات فنولی معرفی
کردند .نتایج بهدستآمده در این بررسی با تحقیق حاضر مطابقت داشتند .در بررسی دیگری بهمنظور استخراج ترکیبات
فنولی از برگ توتفرنگی ،از چهار حالل آب ،متانول ،اتانول و دیاتیل اتر استفاده شد .نتایج نشان داد نوع حالل
مورداستفاده تأثیر معنیداری بر میزان استخراج ترکیبات فنولی داشت و حالل اتانول با  92/66و حالل دیاتیل اتر با
 14/93میلیگرم معادل گالیک اسید در گرم عصاره بهترتیب بیشترین و کمترین میزان استخراج را به خود اختصاص
دادند [ .]19محسن و عمار [ ]20برای استخراج ترکیبات آنتیاکسیدانی کاکل ذرت از  9حالل مختلف با قطبیت متفاوت
استفاده کردند و گزارش کردند میزان ترکیبات فنولی عصارههای اتانولی ،متانولی و آبی بهترتیب حاوی 0/112 ،0/157
و  0/073درصد میباشد .آنها تفاوتهای مشاهدهشده بین عصارههای مختلف را با تفاوت در قطبیت حالل مورداستفاده
مرتبط دانستند و گزارش کردند حاللهای با درجه قطبیت پایین مثل هگزان و استون نسبت به حاللهای قطبی توانایی
کمتری در استخراج ترکیبات فنولی دارند .در مطالعهای [ ]21غلظت  50میکرو لیتر بر میلیلیتر عصاره متانولی ،استونی،
الکلی و آبی آویشن بهترتیب دارای فعالیت جذب رادیکال آزاد  46/4 ،65/5 ،82/2 DPPHو  20درصد بودند .همچنین
در مطالعه ایشان درصد جذب رادیکال آزاد  DPPHدر عصارههای متانولی ،استونی ،اتانولی و آبی بومادران به ترتیب
 50/3 ،70/6 ،85/4و  22/2درصد گزارش شد که باالتر از نتایج کسبشده در مطالعه حاضر است .در مطالعهای به روی
جاروب کردن رادیکالهای آزاد عصارههای آنتیاکسیدانی پوست فندق که به وسیله حاللهـای مختلفـی استخراج شدند
نیز مشخص گردید که عصاره متـانولی هـرچند راندمان استخراج باالتری نسبت به عصارههای اتانولی داشت امـا دارای
ترکیبات فنلی و قدرت رادیکال گیرنـدگی کمتـری نسـبت بـه عصاره بهدستآمده از حالل اتانول بود [ .]22پیسچل و
همکـاران [ ]16با بررسی تأثیر پـنج حـالل آب ،متـانول ،اتـانول ،اسـتون و هگـزان در استخراج عصاره از  13نوع ضایعات
میوه و سبزی و واحدهای فراوری مواد گیاهی نشان دادند مطابق انتظار و مشابه نتایج ما حاللهای قطبـی آب و متـانول،
بیشترین بازده استخراج را داشـتند .لیو و همکاران ]23[ 2بـه وسـیله حاللهای با قطبیـت متفـاوت (اسـتون ،اتـانول،
متـانول) عصـاره دانههای جو را استخراج کردند .نتایج تحقیقـات آنهـا نشـان داد کـه بیشتـرین رانـدمان عصـارهگیـری
مربـوط بـه عصـاره متـانولی است که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد .محمدی و همکـاران [ ]24در نتـایج
بررسیهای خود روی میزان ترکیبات فنلی و قدرت آنتیاکسیدانی پوست میوه خرمالو نشان دادند که عصاره اتـانولی از
مقـدار ترکیبـات فنلی و آنتیاکسیدانی ،بیشتری نسبت به عصاره متانولی برخوردار بودهاست [ ،]22که با نتایج مطالعه
حاضر همخوانی نداشت .در مطالعهای در مورد حذف رادیکالهای آزاد عصارههای آنتیاکسیدانی پوست فندق که به
وسیله حاللهای مختلفی استخراج شده بودند ،عصاره متانولی با راندمان استخراج باالتر نسبت به عصارههای اتانولی،
دارای ترکیبات فنلی و قدرت رادیکالگیرندگی کمتری نسبت به عصاره بهدستآمده از حالل اتانول بود که باز هم با
نتایج ما مطابقت نداشت [ .]24استفاده صحیح از گیاهان دارویی مستلزم شناخت ترکیبهای شیمیایی موجود در
آنهاست؛ زیرا وجود ترکیبهای شیمیایی است که باعث اثر درمانی گیاه میگردد [.]25
معمو اال برای مقایسه فعالیت ضدرادیکالی عصارههای مختلف از فاکتوری تحت عنوان  IC50استفاده میگردد .طبق
تعریف  IC50به غلظتی از عصاره اطالق میگردد که در آن  50درصد از رادیکالهای آزاد  DPPHموجود در محیط
واکنش مهار شوند؛ بنابراین هرچه این غلظت کمتر باشد نشاندهنده فعالیت آنتیرادیکالی باالتر عصارههاست .فاضلینسب
و همکاران [ ]26میزان  IC50عصاره هیدروالکلی بومادران و آویشن را بهترتیب  65/42و  35/2میکروگرم بر میلیلیتر
Yu et al.
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بهدست آوردند .پژوهش هاشمی و همکاران [ ]27نشان داد که غلظت  5میلیگرم بر میلیلیتر عصاره گیاه نعناع فلفلی
دارای  52/93درصد توانایی جذب رادیکال آزاد  DPPHرا دارا بود .عبدی و همکاران [ ]28میزان  IC50عصاره آبی برگ
نعناع فلفلی را  60/4پیپیام گزارش کردند .در مطالعه حسینی و همکاران [ ]29اثر آنتیاکسیدانی عصاره آبی
) (IC50=84/94μg/mlو اتیل استاتی) (IC50=725μg/mlرزماری باال بود .در مطالعه فاضلینسب و همکاران []26
میزان  IC50عصاره هیدروالکلی رزماری  80/92میکروگرم بر میلیلیتر بود .فعالیت ضدرادیکالی عصارههای رزماری مربوط
به وجود ترکیبات قطبی چون رزمارینیک اسید و سایر اسیدهای فنلی است .براساس مطالعات انجامشده فنلهای اصلی
عصاره رزماری که این فعالیت را نشان میدهند شامل کارنوزیک ،کارنوزول و رزمارینیک اسید هستند [ .]30رزمارینیک
اسید طی مدت کوتاهی با  DPPHواکنش میدهد و در مدت  10دقیقه به حالت پایدار میرسد درحالیکه سرعت
واکنش کارنوزیک اسید کمتر است و نیازمند حدود  30دقیقه زمان برای رسیدن به حالت پایدار میباشد [ .]31کامکار و
همکاران [ ]32میزان  IC50عصارههای آبی ،اتانولی و متانولی مرزه را بهترتیب  37/73 ،38/46و  30/76میکروگرم بر
میلیلیتر گزارش کردند که کمتر از نتایج گزارششده در این پژوهش بود .گولوک و همکاران IC50 ]33[ 1عصاره متانولی
مرزه را  23/67پیپیام گزارش کردند .شفیعی دستجردی و مزوجی [ ]34میزان  IC50عصارههای اتانولی ،متانولی و
متانول-آبی ( 70درصد) کاکوتی کوهی از استان البرز ،منطقه چالوس و استان تهران را بهترتیب ،234/94 ،400/44
 120/97 ،207/44 ،382/05 -106/18و  27/91 ،293/59 ،367/88پیپیام به دست آوردند .در مطالعات مختلفی که
برای تعیین خواص ضدرادیکالی گیاهان موردمطالعه انجامشده نتایج متفاوتی گزارش شده است .تفاوت در میزان ترکیبات
فنولی و فعالیت آنتیرادیکالی عصارههای مختلف را میتوان به عوامل مختلفی مانند اختالف رقم ،شرایط آب و هوایی
منطقه ،شرایط کشت ،شرایط نگهداری و خشککردن ،شرایط متفاوت آزمایشی از قبیل نوع حالل ،زمان استخراج ،نوع
هم زدن و غیره نسبت داد .اما به دلیل ساختار پیچیده عصارهها بیان همبستگی میان فعالیت آنتیرادیکالی و ترکیبات
موجود در عصارهها به آسانی امکانپذیر نیست که میتوان به تفاوت در نوع و مقدار ترکیبات مؤثر موجود در آنها نسبت
داد .تعداد گروههای هیدروکسیل موجود در ساختار یک ملکول آنتیاکسیدان معمو اال فاکتور تعیینکننده فعالیت
آنتیاکسیدانی آن نیست .موقعیت گروههای هیدروکسیل فنولی ،حضور گروههای عاملی دیگر در مولکول کامل مانند
پیوندهای دوگانه و ترکیب گروههای هیدروکسیل و گروههای کتونی ،نقش مهمی در فعالیت آنتیاکسیدانی ایفا میکند.
فعالیت آنتیاکسیدانی عصارههای طبیعی معمو اال به توانایی آنها برای دادن هیدروژن نسبت داده میشود.

نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان داد که تفاوت در نوع و خلوص حاللها بـر میـزان استخراج ترکیبات فنولیک تأثیر میگذارند؛
بهطوری کـه ارزیابی میزان توانایی بهداماندازی رادیکالهای آزاد عصارههای گیاهان دارویی مورد استفاده نشان داد که
عصاره نعناع فلفلی و سپس آویشن ،بیشترین نقش را در مهار رادیکالهای آزاد داشتند .با افزایش غلظت ،فعالیت
آنتیاکسیدانی عصارهها بیشتر شد .بین حاللهای موردمطالعه ،حالل متانول  80درصد بیشترین توانایی را در جذب
رادیکال آزاد  DPPHنشان داد و کمترین توانایی جذب رادیکال آزاد  DPPHمربوط به حالل هگزان بود .بر این اساس
میتوان از متانول  80درصد بهعنوان بهترین حالل در جذب رادیکال آزاد  DPPHگیاهان دارویی استفاده کرد [.]15
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