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چكيده
مقدمه و هدف :رادیکالهای آزاد نقش مهمي را در گسترش آسیبهای بافتي در بیماریهای مختلف مانند سرطان،
پیری ،ضعف سیستم عصبي ،ماالریا ،تصلب شرائین و رخدادهای پاتولوژیکي بازی ميکنند .آنتياکسیدانها نقش مهمي در
ممانعت از پیشرفت این بیماریها ایفاء ميکنند .هدف از این مطالعه ارزیابي پتانسیل مهارکنندگي رادیکال آزاد  DPPHدر
سیستم گردش خون موش صحرایي توسط عصاره متانولي  Salvia aethiopisاست .این گیاه متعلق به جنس مریم گلي از
تیره نعناعیان است که اغلب گونههای آن ارزش غذایي و دارویي دارند .مطالعات بیشتر پتانسیل این گونه گیاهي را به عنوان
یك کاندید مناسب جهت کاربردهای دارویي و صنعتي آشکار ميسازد.
روش تحقيق :بدین منظور تعداد  01سر موش صحرایي ماده بالغ به طور تصادفي با وزن حدود  751-711گرم انتخاب
شده و سپس به طور مساوی و تصادفي به سه گروه تقسیم شدند .گروه اول موشهای صحرایي  1/5میلي لیتر محلول
متانولي  3/1×01-4( DPPHموالر) دریافت کردند .گروه دوم موشهای صحرایي  0میليلیتر عصاره 0( Salvia aethiopis
میليگرم در میليلیتر) به همراه  1/5میلي لیتر محلول متانولي  DPPHدریافت کردند و گروه سوم موش های صحرایي 0
میليلیتر اسید آسکوربیك را به جای عصاره گیاه به همراه  1/5میلي لیتر محلول متانولي  DPPHبه عنوان کنترل مثبت
دریافت کردند .تمام تزریق ها به صورت درون صفاقي انجام شد .پس از خونگیری از قلب حیوانات و جداسازی سرم ،مقدار
فعالیت مهارکنندگي رادیکال آزاد  DPPHتوسط عصاره  Salvia aethiopisبا در نظر گرفتن کاهش جذب قرائت شده
به روش اسپکتروفتومتری ارزیابي شد.
نتايج و بحث :کاهش جذب برای رادیکال آزاد  0/55( DPPHنانومتر) در سرم خون موشها در حضور اسید آسکوربیك به
عنوان کنترل مثبت ( 0/12نانومتر) و عصاره متانولي  Salvia aethiopisبه عنوان نمونه ( 1/25نانومتر) حاکي از توانایي
مثبت مهارکنندگي رادیکال آزاد عصاره متانولي گونه مورد مطالعه در سیستم گردش خون موش صحرایي از اسید
آسکوربیك به عنوان یك آنتياکسیدان سنتزی است .در مجموع نتیجه این مطالعه نشان ميدهد که عصاره Salvia
aethiopisبهدلیل دارا بودن فعالیت آنتياکسیداني مناسب ميتواند در مطالعات بالیني آتي مورد استفاده قرار گیرد.
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نادیده گرفت ،نیاز به انواع آنتياکسیدانهای فاقد عوارض جانبي

 .1مقدمه
جنس مریمگلي ) (Salvia L.از تیره نعناعیان ()Lamiaceae
با حدود  311گونه گسترش وسیعي در سرتاسر دنیا دارد .مراکز
اصلي تنوع این جنس نواحي مدیترانهای آسیای مرکزی ،آمریکا و
جنوب آفریقاست (قهرمان .)0323 ،این جنس دارای  55گونه علفي
و پایا در ایران است که  02گونه آن انحصاری است (مظفریان،
 .)0357گونههای مختلف جنس مریمگلي دارای خواص ضد-
باکتریایي ،ضدقارچي ،ضدتوموری و ضدالتهابي هستند و در طب-
سنتي جهت درمان سرماخوردگي ،برونشیت ،اختالالت گوارشي و
سل مورد استفاده قرار ميگیرند ) .)Kelen & Tepe, 2008فرآیند
اکسیداسیون عامل اصلي تولید رادیکالهای آزاد در مواد غذایي،
داروها و حتي موجودات زنده ميباشد ).(Halliwell, 1994

رادیکالهای آزاد باعث ایجاد بیش از یكصد بیماری در انسان مانند
آترواسکلروزیز ،دیابت ،آرتریت ،کمخوني ،صدمات جبران ناپذیر
بافتي ،آسیب به سیستم عصبي مرکزی ،گاستریت و سرطان مي-
شوند

& (Cook & Samman, 1996; Kumpulainen

).Salonen, 1999

آنتياکسیدانها ترکیباتي هستند که قادرند اتواکسیداسیون را
به تأخیر انداخته یا متوقف کنند ( .(Bade & Farage, 1989نقش
آنتياکسیدانها پاكسازی رادیکالهای آزاد مازاد وحفاظت از سلول
در

برابر

اثرات

سمي

آنها

و

بهبود

بیماریهاست

) .(Pham-Hay et al., 2008آنتياکسیدانها به دو گروه عمده
طبیعي و سنتزی طبقهبندی ميشوند (.)Bade & Farage, 1989
از آنتياکسیدانهای سنتزی معروفي که استفاده ميشوند ميتوان
از ترکیبات فنلي مانند هیدروکسي آنیزول بوتیله )،(BHA
هیدروکسي تولوئن بوتیله ) ،(BHTترشیاری بوتیل هیدروکینون
( )TBHQو استرهای اسید گالیك مانند پروپیل گاالت نام برد.
آنتياکسیدانهای فنلي گیاهي متداول شامل توکوفرولها،
فالونوئیدها ،کومارینها ،مشتقات سینامیك اسید ،کالکونها و دی-
ترپـنها و اسیدهای فنـلي ميباشند ).(Pokorny et al., 2001

اگرچه آنتي اکسیدانهای سنتزی در مقادیر کم استفاده ميشوند،
ولي دارای اثرات سمي و کارسینوژنیکي هستند .از آنجا که نمي-
توان عوارض ناشي از مصرف طوالني مدت این ترکیبات را در انسان

همچنان احساس ميشود .جستجو برای جایگزیني آنتي اکسیدان-
های طبیعي به جای انواع سنتزی منجر به جداسازی آنتياکسیدان
های متعددی از منابع گیاهي مانند میوهجات ،سبزیجات ،گیاهان
دارویي ،ادویهجات ،دانههای روغني و دانههای غالت گردیدهاست
) .(Bracco et al., 1981آنتياکسیدانهای پليفنلي یك گروه
ویژه از متابولیتهای ثانویه را تشکیل ميدهند که نقش مهمي در
حفاظت بافتها در مقابل اثرات اکسیدکنندگي رادیکالهای آزاد
اکسیژن و سایر گونههای فعال ایفا ميکنند .خاصیت آنتياکسیداني
گیاهان به میزان هر یك از ترکیبات پليفنلي بستگي دارد (Ames
) et al., 1993; Stadtman et al., 1992این ترکیبات دارای
اثرات جانبي کمتری هستند و فعالیتهای آنتياکسیداني و
ضدمیکروبي عصارههای گیاهي ،اساس کاربرد وسیع آنها در
داروسازی ،پزشکي و درمانهای طبیعي را تشکیل ميدهد
( .)Maxwell, 1995; Abiy et al., 2005در بدن موجودات زنده
آنتياکسیدانها به دو گروه آنزیمي و غیر آنزیمي تقسیم ميشوند.
هنگامي که یك آنــتياکسیدان در بدن رادیکال آزاد را از بین مي-
برد ،این آنتياکسیدان خود نابود ميگردد .بنابراین منابع آنتي-
اکسیداني باید به طور مداوم در بدن بازسازی شوند (et al., 2008
 .)Pham-Huyامروزه آنتياکسیدانهای طبیعي موجود در گیاهان
توجه زیادی را به خود جلب کردهاند .بهدلیل اهمیت دارویي فراوان
ترکیبات موثر موجود در گیاهان جنس  ،Salvia L.مطالعات
بسیاری بر روی ترکیبات مختلف موجود در اعضاء جنس  Salviaو
فعالیتهای زیستي آنها صورت گرفته است .تاکنون هیچ گونه
مطالعه بالیني جهت ارزیابي فعالیت آنتياکسیداني گونه Salvia

aethiopisانجام نشده است .در این مطالعه قدرت مهارکنندگي
رادیکال آزاد  DPPHدر سیستم گردش خون موشصحرایي توسط
عصاره متانولي گونه  S. aethiopisبرای نخستین بار به روش
اسپکتروفتومتری مورد ارزیابي قرار گرفت.
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حرارت 75 - 77درجه سانتيگراد برای سازش با شرایط محیط

 .2مواد و روشها

آزمایشگاه در قفس نگهداری شدند و سپس به طور مساوی و

 .1-2مواد گياهي

تصادفي به سه گروه تقسیم شدند .گروه اول موشهای صحرایي
 1/5میليلیتر محلول متانولي  3/1×01-4( DPPHموالر) دریافت

گونه مورد مطالعه از زیستگاه طبیعي آن واقع در روستای
سـقاواز از استان اردبیل جمعآوری شد و پس از شناسایي و تأیید

کردند .گروه دوم موشهای صحرایي  0میليلیتر عصاره گیاه (0

سیستماتیك در هرباریوم دانشگاه بوعلي سینا ) (BASUنگهداری

میليگرم در میليلیتر) به همراه  1/5میليلیتر محلول متانولي

گردید.

 DPPHو گروه سوم موشهای صحرایي اسید آسکوربیك را به جای
عصاره گیاه به همراه  1/5میليلیتر محلول متانولي  DPPHبه

 .2-2مواد شيميايي

عنوان شاهد مثبت دریافت کردند .تمام تزریقها به صورت درون

تمام مواد شیمیایي و حاللهای مورد استفاده در این پژوهش

صفاقي انجام شد .پس از گذشت  05دقیقه از قلب حیوانات خون-

از شرکت مرك (آلمان) و 0و -0دیفنیل -7-پیکریل هیدرازیل

گیری شد .برای جداسازی سرم ،خون گرفته شده فوراً سانتریفوژ

( )DPPHاز شرکت سیگما (آمریکا) با درصد خلوص باال تهیه شد.

گردید و سپس میزان جذب سرم خون در طول موج  502نانومتر
توسط اسپکتروفتومتر  Perkin Elmerمدل

 .3-2حيوانات مورد آزمايش

UV/Visible

 Lambda 45اندازهگیری شد .مقدار فعالیت مهارکنندگي رادیکال

در این بررسي از موشهای صحرایي ماده بالغ به طور تصادفي و

آزاد  DPPHمربوط به عصاره گیاه در سیستم گردشخون موش-

با وزن حدود  751-711گرم استفاده شد .حیوانات در شرایط

صحرایي با در نظر گرفتن کاهش مقدار جذب قرائت شده توسط

دمایي و طول شب و روز یکسان با دسترسي آزاد به آب و غذا

دستگاه اسپکتروفتومتر ارزیابي شد.

نگهداری شدند .به جهت مالحظات اخالقي ،تمام آزمایش در بي-

 .6-2تجزيه و تحليل آماري

هوشي انجام شد.

 .4-2روش تهيه عصاره گياهي

این آزمایش در قالب طرح تصادفي و در قالب سه تکرار انجام

گونه جمع آوری شده از طبیعت در تاریکي و در دمای اتاق

شد .رسم نمودارها و آنالیز دادهها بوسیله نرم افزار  Excelصورت

خشك شد .به منظور تهیه عصاره 75 ،گرم پودر گیاه خشك شده با

گرفت .مقایسه میانگینها براساس آزمون دانکن در سطح  %0انجام

 751میليلیتر متانول به روش سوکسله عصارهگیری شد .آنگاه

شد.

حالل عصاره تحت شرایط خأل توسط دستگاه روتاری Lab Tech

.3نتايج و بحث

مدل  Ev311خارج شده و سپس خشك شد.

سرم خون دارای آنتياکسیدانهای متعددی است و موجودات

 .5-2ارزيابي مهارکنندگي راديكال آزاد DPPH

زنده جهت مقابله و خنثي نمودن اثر رادیکالهای آزاد ،دارای

فعالیت مهارکنندگي رادیکال آزاد  DPPHتوسط عصاره گیاه

سازوکارهای مختلفي از جمله سیستمهای دفاعي آنتياکسیداني

 S. aethiopisدر سیستم گردش خون موشصحرایي با استفاده از

ميباشند .در این سیستم عواملي مانند آنزیمهای سوپراکسید

روش اسپکتروفتومتری اندازهگیری شد .بدین منظور تعداد  01سر

دیسموتاز ،کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز ،ماکرومولکولهایي چون

موش صحرایي ماده بالغ به طور تصادفي با وزن حدود 751-711

آلبومین ،سرولوپالسمین و فریتین و نیز مولکولهای کوچکي از

گرم انتخاب شدند .موشها در شرایط 07ساعت روشنایي و 07

جمله -βکاروتن ،یوبيکوئینول-α ،توکوفرول ،اسید اوریك و بیلي-

ساعت تاریکي با دسترسي آزاد به غذا و آب به مدت یك هفته در

روبین وجود دارند ) .)Yu et al., 1994آنتياکسـیدانهای طبیعي
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نقش مهمي را در کمـك به آنتي اکسیدانهای درونزا جهت از بین
بردن استرس اکسیـداتیو بازی ميکنند .کمبود در میزان آنتي-
اکسیدانها ،عاملي برای بروز برخي بیمـاریهای مزمن وحاد مي-
باشد .به همین دلیل در این آزمون قدرت آنتياکسیداني عصاره گیاه
مورد مطالعه و اسید آسکوربیك (به عنوان شاهد مثبت) ،در کنار
ترکیبات آنتياکسیداني سرم خون به صورت مکمل جهت تقویت
توان مهارکنندگي رادیکال  DPPHمورد مطالعه قرار گرفت .نتایج
نشان دهنده قدرت باالتر عصاره  S. aethiopisدر مهارکنندگي
رادیکال  DPPHتزریق شده به سیستم گردشخون موش صحرایي
نسبت به اسید آسکوربیك ميباشد (جدول  .)0شکلهای  0و 7
کاهش جذب سرم خون را در حضور اسید آسکوربیك و عصاره گیاه

 .4نتيجهگيري
نتایج این مطالعه نشان ميدهد که تزریق عصاره گونه
 S. aethiopisبه موشصحرایي باعث کاهش قابل توجه سطح
سرمي رادیکال آزاد  DPPHدر سیستم گردش خون موش ميگردد
و این کاهش نسبت به اسید آسکوربیك به عنوان کنترل مثبت و
یك آنتياکسیدان سنتزی قابل مالحظه است .در صورت انجام
مطالعات تکمیلي ،بررسي اثرات جانبي و بهینه سازی مصرف عصاره
گونه مورد مطالعه ،ميتوان از آن به عنوان یك مکمل آنتياکسیداني
استفاده نمود .ترکیبات این گیاه ميتوانند در آینده به عنوان منابعي
امیدبخش جهت تامین آنتياکسیدانهای طبیعي بکار روند.

نشان ميهند .کاهش جذب در حضور عصاره گیاه قابل توجه است و
بر اساس آزمون مقایسه میانگینها به روش دانکن ،میانگین جذب-
های قرائت شده در سطح  %0با یکدیگر اختالف معنيداری دارند.
جدول  .1فعالیت مهار رادیکال  DPPHدر سیستم گردش خون موشصحرایي توسط عصاره گونه .S. aethiopis
ميانگين مقدار جذب

تيمارها

مقادير تزريق شده

0/55a

0.5 ml DPPH

DPPH

0/12b

1 ml Ascorbic acid + 0.5 ml DPPH

Ascorbic acid + DPPH

1/25c

1 ml plant extract + 0.5 ml DPPH

Plant extract + DPPH

*تفاوت میان اعداد واجد حروف یکسان در سطح ) (p ≤ 0.01معنيدار نیست.

شكل  .1کاهش جذب رادیکال آزاد  DPPHدر حضور اسید آسکوربیك و عصاره

شكل  .2مقایسه پتانسیل مهارکنندگي رادیکال آزاد  DPPHتوسط اسید

.S. aethiopis

آسکوربیك و عصاره گونه .S. aethiopis
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