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مقدمه :اثرات زیان بخش رادیکال های آزاد بر بدن را می توان با یک منبع غنی از آنتی اکسیدان ها کاهش داد .در این
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تحقیق برای اولین بار فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی همولیتیکی برگ گیاه کرفس سفید ،یکی از گونه های خانواده چتریان،
مطالعه گردید.
روش کار :نمونه ها از مناطق کوهستانی شهرستان یاسوج جمع آوری شدند .عصاره اتانولی برگ با روش خیساندن تهیه
گردید .ترکیبات فیتوشیمیایی با دستگاه  GC/MSسنجیده شد .محتوای ترکیبات فنولی و فالونوئیدی عصاره به ترتیب
با روش های فولین -سیوکالتئو و رنگ سنجی اندازه گیری شدند .فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره با روش های ( FRAP:
 )Ferric Reducing Antioxidant Powerبه دام اندازی رادیکال های آزاد -2،2دی فنیل-1-پیکریل هیدرازیل
( )DPPHو نیتریک اکساید و همچنین فعالیت آنتی همولیتیکی آن در برابر  H2O2در محیط برون تن ارزیابی شدند.
یافته ها :آنالیز عصاره اتانولی برگ با دستگاه  GC/MSنشان داد که آسارون با  49،40درصد مهم ترین ترکیب سازنده
فنولیک این گیاه می باشد .از طرفی ،میزان ترکیبات فنولی عصاره  mg/g 5,0 ± 6,39بیشتر از ترکیبات فالونوئیدی
( 17/3 ± 1/1میلی گرم کوئرستین بر گرم عصاره) آن بود .میزان  IC50عصاره در مهار رادیکال  DPPHو نیتریک اکساید
به ترتیب µg/mL 19/62 ،و  µg/mL, 90/223بود .فعالیت آنتی اکسیدانی تام و در نتیجه قدرت احیاءکنندگی عصا ره
متناسب با غلظت آن افزایش یافت .ولی ،عصاره فعالیت آنتی همولیتیک ضعیفی را نشان داد.
نتیجه گیری :نتایج نشان داد عصاره اتانولی برگ کرفس سفید دارای فعالیت آنتی اکسیدانی قوی می باشد .بنابراین،
مطالعه بخش های مختلف این گیاه ضروری به نظر می رسد.

مقدمه
موضوع رادیکالهای آزاد و گونههای واکنشگر اکسیژن ( ROS:
 )Reactive Oxygen Speciesو اثرات آنها بر سیستم بیولوژیک،
یکی از مباحث مهم در دانش پزشکی است ROS .ها اغلب به
رادیکالهای آزاد و دیگر ترکیبات اکسیژن فعال از جمله رادیکال
اکسیژن ( ،)O2پراکسیدهیدروژن ( )H2O2و هیدروپراکسیدها
( )ROOHاطالق میشود که قادرند الکترون را از سوبسترای مختلف
به سادگی دریافت کنند و آنها را به رادیکال آزاد تبدیل نمایند .مهمترین
رادیکالهای آزاد در سیستمهای زنده ،آنیون سوپراکسید (،)O2-
رادیکال هیدروکسیل (• ،)OHنیتریک اکساید ( ،)NOمشتقات
رادیکالی پراکسیل لیپید ( )ROOو رادیکالهای الکوکسی ()RO

هستند [ .]2 ,1خوشبختانه تکامل نه تنها با ایجاد ساز و کارهای دفاعی
آنتی اکسیدان ها توانسته است از جانداران در مقابل اثرات بالقوه زیانبار
این رادیکالها محافظت نماید ،بلکه امکان بهره گیری از رادیکالهای
آزاد جهت حفظ حیات را فراهم ساخته است [ .]3اثرات مفید
رادیکالهای آزاد شامل نقشهای فیزیولوژیک در عملکرد تعدادی از
سیستمهای پیام رسانی سلول ،پاسخهای سلولی به منظور مقابله با
عوامل مهاجم زنده و دفاع علیه عوامل عفونی میباشد .بنابراین تولید
متعادل رادیکالهای آزاد برای تنظیم فعالیتهای فیزیولوژیکی ضروری
بوده اما تولید نامتعادل و مازاد آن به خصوص  ROSها باعث آسیب
اکسایشی به  ،RNA ،DNAپروتئین ،لیپید و کربوهیدراتها میگردد
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که دام کمتری تردد دارند ،رویش پیدا میکند [ .]21مطالعات بسیاری
نشان دادهاند گیاهان خانواده چتریان خاصیت آنتی اکسیدانی و دارویی
دارند [ .]23 ,22تأثیر پوست گیاه کرفس سفید در تحریک پاسخهای
ایمونولوژیکی (سلولی و همورال) نیز مورد مطالعه قرار گرفت [ .]24بر
اساس نقش مهم آنتی اکسیدان ها در سالمت انسان و درمان بسیاری
از بیماریها ،در تحقیق حاضر ،برای اولین بار خواص آنتی اکسیدانی و
آنتی همولیتیکی عصاره الکلی برگ گیاه کرفس سفید با تستهای
شیمیایی مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

[ .]4 ,2بیشترین اثر تخریبی رادیکالهای آزاد متوجه غشای سلولی و
غشاء ارگانل های داخل سلولی نظیر غشای میتوکندری ها میگردد
[ .]4اثرات سمی رادیکالهای آزاد اکسیژن که به نام استرس اکسیداتیو
معروف است میتواند باعث بروز بیماریهای مختلفی از جمله
بیماریهای التهابی ،قلبی-عروقی ،سرطان ،آلزایمر ،پارکینسون،
آترواسکلروز ،آرتریت ،دیابت ملیتوس ،کاتاراکت ،آسم ،هپاتیت ،آسیب
کبدی و بیماریهای نقص ایمنی ،پیری و همولیز اریتروسیت ها شوند
[ .]9-4برای مبارزه با اثرات مخرب رادیکالهای آزاد و  ROSها،
انسانها و سایر ارگانیسمهای زنده از سیستم کامل و قدرتمند آنتی
اکسیدان بهره مند میباشند [ .]10 ,5تأثیرات مضر  ROSها و نیتروژن
به واسطه عملکرد آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیرآنزیمی متعادل
میگردد  .موثرترین آنتی اکسیدان های آنزیمی شامل سوپراکسید
دیسموتاز ( ،)SODکاتاالز ( ،)CATگلوتاتیون پراکسیداز (،)GPx
گلوتاتیون –Sترانسفراز ( ،)GSTگلوکز  3فسفات دهیدروژناز
( )G6PDاست .آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی شامل ویتامین ،C
ویتامین  ،Eکاروتنوئیدها ،آنتی اکسیدان های تیولی (گلوتاتیون،
تیوردوکسین ،لیپوئیک اسید) ،فالونوئیدهای طبیعی ،مالتونین ،مس،
روی ،سلنیوم و ترکیبات دیگر میباشند [ .]13-11 ,2آنتی اکسیدان
ها ،واکنشهای اکسایشی متنوعی را که به صورت طبیعی در سلولها
و بافتها رخ میدهد تنظیم میکنند و میتوانند اکسیداسیون را با
جاروب کردن رادیکالهای آزاد ،شالته کردن فلزات سمی و با عمل
الکترون دهی متوقف یا کند کنند [ .]17امروزه محققان و دانشمندان
توجه زیادی نسبت به حضور ترکیبات فیتوشیمیایی فنولیک طبیعی در
گیاهان دارند .این امر به خاطر فعالیت آنتی اکسیدانی این ترکیبات
است که تأثیرات سودمندی بر سالمتی ،بیماریهای قلبی-عروقی و
سرطانها دارند [ .]11 ,3 ,5فالونوئیدها به شکل آزاد و گلیکوزیدی
یافت میشوند و بزرگترین گروه فنل های موجود در طبیعت را تشکیل
میدهند [ . ]5 ,2این ترکیبات در شیره گیاهان عالی و شیره سلولی
بافتهای جوان یافت میشوند .فالونوئیدها در اکثر خانوادههای گیاهی
از جمله ( leguminoseنخود)( umbelliferae ،چتریان)،
 polyganaceaeو غیره وجود دارند .گروهی از فالونوئیدها با کاهش
اکسیداسیون لیپوپروتئینهایی مانند  LDLباعث پیشگیری از
بیماریهای قلبی و عروقی میگردند  .همچنین با مهار فعالیت
آنزیمهایی از جمله گزانتین اکسیداز ،لیپواکسیژناز و سیکلواکسیژناز اثر
ضد التهابی دارند [ .]10استفاده از داروهای سنتی در سالهای اخیر
بسیار رواج یافته است و از آنجائی که گیاهان یک منبع غتی از آنتی
اکسیدان طبیعی به شمار میآیند ،میتوان برای تهیه داروهای نوین از
آنها استفاده کرد [ .]21-19استفاده از آنتی اکسیدان های سنتزی یک
روش قدیمی بوده و امنیت آن نیز مورد سؤال مشتریان میباشد .از این
رو بررسی گونههای گیاهی جدید و شناسایی نشده در جهت ارزیابی
خواص آنتی اکسیدانی و درمانی آنها بسیار ارزشمند میباشد .گونه
کرفس سفید ( )Haussknechtia Elymaticaاز تیره چتریان و
بومی مناطق کوهستانی نواحی سردسیری شهرستان یاسوج میباشد
که به زبان محلی به نام کهپر معروف بوده و به طور سنتی استفاده
غذایی میشود .کرفس سفید گیاهی با ساقه رنگ پریده است که ارتفاع
آن  2تا  3متر میباشد .این گیاه بیشتر در شیبهای جنوبی رویش
مییابد و با توجه به خوش خوراک بودن ،اکثراً در مناطق صعب العبور

روش کار

 -6جمع آوری گیاه کرفس سفید و نحوه خشک کردن
آن :گیاه کرفس سفید از منطقه کوهستانی شهر یاسوج (با شیب باالی
 70درصد) جمع آوری گردید .سپس برگها از دیگر بخشهای گیاه
جداسازی شد و به دور از نور خورشید و در مقابل جریان باد خشک
شدند.

 -2استخراج عصاره

اتانولی برگ کرفس سفید :عصاره

اتانولی برگهای کرفس سفید با روش خیساندن تهیه گردید .در این
روش  200گرم از پودر برگهای آسیاب شده گیاه با  100میلی لیتر از
اتانول مخلوط شد .عصاره صاف شده سبز رنگ حاصل (عصاره  +حالل
اتانول) جهت خروج حالل به وسیله روتاری تحت خأل (در دمای 30
درجه سانتی گراد) به مدت  4ساعت تبخیر شده و سپس در آون خشک
شد .در این مرحله عصاره غلیظ سبز رنگی بدست آمد که جهت
مطالعات بعدی در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شد.

 -3جداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در عصاره:
جداسازی و شناسی ترکیبات موجود درعصاره با استفاده از کروماتوگافی
گازی -طیف سنجی جرمی (با دستگاه ،Hewlett-pakard 6890
ساخت آمریکا) انجام شد .بطور خالصه  0.05گرم از عصاره استخراج
شده را با  1میلی لیتر اتانول رقیق و بعد از صاف کردن با فیلتر
(میلیپور ،امریکا) به ستون دستگاه  GC/MSتزریق گردید .برای
جداسازی از گاز هلیوم با سرعت  1 ml/minاستفاده شد .چرخه
حرارتی ستون بدین صورت انجام شد که در دمای  50درجه سانتی
گراد برای  5دقیقه ثابت شد و سپس با سرعت  4 ml/minبه دمای
 220درجه سانتی گراد رسید و در این دما نیز به مدت  20دقیقه ثابت
ماند .برای شناسایی ترکیبات ،از مقایسه طیف جرمی آنها با طیفهای
موجود در دادههای کتابخانههای  WILEYو  NISTاستفاده شد.

 -4روشهای بررسی توانایی آنتی اکسیدانی در
عصاره :خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی برگ کرفس سفید
با بررسی ترکیبات فنولی ،فالونوئیدی ،فعالیت آنتیاکسیدانی تام ،قدرت
خنثی کنندگی رادیکالهای آزاد مانند  ،DPPHنیتریک اکساید و
میزان قدرت احیاء کنندگی آن انجام شد.
 -6-4اندازه گیری ترکیبات فنولی تام عصاره :میزان ترکیبات
فنولی تام موجود در عصاره برگ کرفس سفید با روش متداول فولین
سیوکالتئو ( )Folin ciocalteuانجام شد و نتایج بر حسب میلی گرم
اسید گالیک در گرم عصاره بیان شد [ ]25اساس کار روش فولین
سیوکالتئو شامل احیاء معرف فولین توسط ترکیبات فنولی در محیط
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قلیایی و ایجاد کمپلکس آبی رنگ میباشد که در طول موج  725نانومتر
جذب نوری دارد .به طور خالصه در این روش  0,5میلی لیتر از عصاره
با غلظت  10 mg/mlدر لوله آزمایش با  2/5میلی لیتر واکنشگر 0,2
نرمال فولین سیوکالتئو مخلوط شدند .بعد از گذشت  5دقیقه 2 ،میلی
لیتر محلول کربنات سدیم با غلظت  75گرم بر لیتر به لوله آزمایش
اضافه شد .نمونهها به مدت  2ساعت در دمای اتاق انکوبه شدند .سپس
جذب آنها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر ( Unico, Sp-2100UV,
 )Chinaدر طول موج  730نانومتر در مقابل بالنک خوانده شد .از
غلظتهای مختلف گالیک اسید در محدوده غلظتی (،0/01 ،0/04 ،0
 0/5 ،0/13 ،0/12و  1میلی گرم بر میلی لیتر) جهت رسم منحنی
استاندارد استفاده شد.

 -4-4ارزیابی توانایی مهار رادیکال آزاد Diphenyl-( DPPH
 :)Z-Picryl-Hydrazylرادیکال  DPPHیک رادیکال کروموژن
(رنگزا) است که خاصیت چربی دوستی دارد و میتواند آغازگر بسیاری
از واکنشهای زنجیرهای لیپید پراکسیداسیون و اتواکسیداسیون باشد.
رادیکال  DPPHدارای حداکثر جذب در طول موج  517نانومتر
میباشد  .اما پس از واکنش آنتی اکسیدان ها با رادیکال  DPPHبه
طور قابل مالحظهای جذب آن کاهش مییابد .قدرت آنتی اکسیدانی به
درصد کاهش رنگ ارغوانی تیره اولیه به زرد بستگی دارد .هر چه تعداد
گروههای هیدروکسیل حلقه آنتی اکسیدان بیشتر باشد تعداد اتم
هیدروژن بیشتری برای واکنش با رادیکال  DPPHو پایدار کردن آن
وجود دارد [ .]21جذب در طول موج  517بیانگر مقادیر باقی مانده
رادیکال  DPPHاست .در این روش ،حدود  1میلی لیتر از غلظتهای
مختلف عصارههای گیاهی ( 400 ،200 ،100 ،50 ،25و  100میکرو
لیتر بر میلی لیتر) با  1میلی لیتر از محلول متانولی  DPPHبا غلظت
 100میکروموالر مخلوط شد و به مدت  20دقیقه در تاریکی و دمای
آزمایشگاه انکوبه شدند .سپس جذب مخلوطها در طول موج 517
نانومتر در مقابل بالنک اتانول قرائـت شد .اسید آسکوربیک ،بوتیل
هیدروکسی آنیزیل ( )BHAو کوئرستین با همان نسبت فوق به عنوان
استاندارد (کنترل مثبت) استفاده شدند .سپس مقادیر " IC50غلظتی
از هر عصاره که مورد نیاز است تا  50درصد رادیکالهای آزاد DPPH
مهار گردد ".مورد محاسبه قرار گرفت [ .]21در نهایت درصد مهار
رادیکال آزاد  DPPHتوسط عصاره گیاهی طبق فرمول زیر محاسبه
شد:
 )IC50( = )Ac-AS(/AC × 100درصد مهار رادیکال آزاد
که در این رابطه  Acو  Asبه ترتیب جذب کنترل مثبت و جذب نمونه
میباشند [.]29

 -2-4اندازه گیری ترکیبات فالونوئیدی تام عصاره :میزان
ترکیبات فالونوئیدی به روش رنگ سنجی و با استفاده از معرف
آلومینیوم کلراید بررسی شد [ .]23اصول روش رنگ سنجی آلومینیوم
کلراید ،تشکیل کمپلکسهای اسیدی آلومینیوم کلراید با گروه کتو و یا
گروه هیدروکسیل فالونوئید ها است که این کمپلکسهای رنگی
بیشترین جذب را در طول موج  415نانومتر دارند [ .]23به طور خالصه
در این روش  50میلی لیتر از عصاره (با غلظت  )10 mg/mlدر لوله
آزمایش با  1,5میلی لیتر اتانول مخلوط شدند .سپس 0/1 ،میلی لیتر
آلومینیوم کلراید  %10به لوله آزمایش اضافه شد .سپس  0,1میلی لیتر
از محلول پتاسیم استات  1موالر و در نهایت  2/1میلی لیتر آب مقطر
به مخلوط اضافه شد .نمونهها به مدت  30دقیقه در دمای اتاق انکوبه
شدند .سپس جذب آنها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج
 415نانومتر در مقابل بالنک قرائـت شد .از غلظتهای مختلف
کوئرسیتین ( )Quercetinدر محدوده غلظتی (،0/01 ،0/04 ،0
 0/5 ،0/13 ،0/12و  1میلی گرم بر میلی لیتر) جهت رسم منحنی
استاندارد استفاده شد .در نهایت ،دادهها بر اساس میلی گرم کوئرسیتین
بر گرم عصاره بیان گردید.

 -5-4اندازه گیری میزان به دام اندازی نیتریک اکساید :به این
منظور سدیم نیترو پروساید ( 10 )SNPمیلی موالر در بافر فسفات
نمکی ( )PBSبا  pH = 7/4تهیه گردید .سپس حدود  1میلی لیتر از
محلول  SNPبا  1میلی لیتر از غلظتهای مختلف عصاره گیاهی (،25
 200 ،100 ،50و  400میکرو لیتر بر میلی لیتر) مخلوط گشت .سپس
نمونهها به مدت  150دقیقه در دمای اتاق انکوبه شدند .بعد از
انکوباسیون 0.5 ،میلی لیتر از واکنشگر گریس (شامل :سولفانیل آمید
 + %1نفتیل اتیلن دی آمین دی هیدروکلرید  %0/1در اسید فسفریک
 )%3به مخلوط اضافه شد .در نهایت جذب مخلوط واکنش در طول موج
 453نانومتر در مقابل بالنک خوانده شد .از کوئرستین به عنوان
استاندارد (کنترل مثبت) استفاده شد .جهت محاسبه فعالیت
مهارکنندگی رادیکال  NOتوسط عصاره گیاهی در مقایسه با استاندارد
کوئرستین میزان  IC50تعیین گردید [.]30
IC50 = )Ac-AS(/AC × 100
که در این رابطه  Acو  Asبه ترتیب جذب کنترل مثبت و جذب نمونه
میباشند [.]29

 -3-4اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی تام با روش :FRAP
فعالیت آنتی اکسیدانهای تام عصاره به روش Ferric ( FRAP
 )Reducing Of Antioxidants Powerاندازه گیری شد [.]27
برای اندازه گیری  ،TACمحلول استاندارد سولفات آهن ( FeCl2,
 :4H2Oبا غلظتهای  500 ،250 ،125و  1000میکروموالر) و محلول
کار( FRAPشامل  300 mMبافر استات سدیم با mM ،pH = 3/3
 10محلول  )2,4,6-Tri-Pyridyl-S-Triazine( TPTZو mM
 20کلرید فریک به ترتیب با نسبت  ]1:1:10تهیه شد .محلول FRAP
برای هر آزمایش به صورت تازه تهیه گردید .این متد توانایی آنتی
اکسیدانهای عصاره را در احیاء  2یون فریک ( )Fe3+به یون فرو ()Fe2+
نشان میدهد .بعد از آماده سازی محلولها ،داخل هر لوله آزمایش
حدود  1/5میلی لیتر محلول  FRAPاضافه شد .سپس  25میکرولیتر
از نمونه عصاره گیاهی با غلظتهای مختلف 25 ،میکرولیتر از محلول
استاندارد با غلظتهای مشخص و  25میکرولیتر از آب مقطر به هر یک
از لولههای آزمایش مربوطه اضافه گردید .سپس نمونهها در دمای
آزمایشگاه به مدت  10دقیقه انکوبه شدند و در نهایت ،جذب نمونهها
در طول موج  593نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر قرائـت شد و بر
حسب میکروموالر بر لیتر بیان گردید.

 -1-4اندازه گیری قدرت احیاء کنندگی عصاره :ارزیابی قدرت
احیاء کنندگی عصاره که نشانگر توانایی آنتی اکسیدانی آن به عنوان
یک الکترون دهنده است ،با احیاء یون فریک ) Fe (IIIبه یون فرو Fe
) (IIانجام شد [ .]31در این روش ،حدود  0.5میلی لیتر از غلظتهای
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مختلف عصاره گیاهی ( 300 ،400 ،200 ،100 ،50 ،25و  100میکرو
لیتر بر میلی لیتر) در آب با  1,25میلی لیتر از بافر فسفات  0,2موالر
با  pH = 3/3و پتاسیم فری سیانید  1درصد ()K3Fe (CN)6; 1%
مخلوط شدند .نمونهها در دمای  50درجه سانتی گراد برای  20دقیقه
انکوبه شدند .پس از افزودن  1/25میلی لیتر از محلولتری کلرواستیک
اسید  10درصد ( )TAC, %10به عنوان عامل متوقف کننده واکنش،
مخلوط حاصل به مدت  10دقیقه با دور  3000 rpmسانتریفیوژ شدند.
سپس  1/25میلی لیتر از محلول رویی با  1/25میلی لیتر از آب مقطر
و  250میکرو لیتر محلول  0/1درصد  FeCl3مخلوط شدند .سپس
جذب محلول در طول موج  700نانومتر در مقابل بالنک خوانده شد.
افزایش جذب در مخلوط واکنش به مفهوم افزایش قدرت احیاء کنندگی
(آنتی اکسیدانی) میباشد .در این آزمایش از اسید آسکوربیک (ویتامین
 )Cبه عنوان کنترل مثبت در حد غلظت عصاره گیاهی استفاده شد.

یافتهها

 -6ترکیبات اصلی تشکیل دهنده عصاره برگ کرفس
سفید:

آنالیز  GC-MSعصاره جمع آوری شده گیاه کرفس سفید

نشان داد که در این عصاره  21ترکیب وجود دارد که ترکیبات اصلی
آن شامل آسارون ( ،)Asaroneهگزا دکانوئیک اسید ،پالمیتیک اسید
( ،)Palmitic acidلینولنیک اسید ( ،)Linolenic acidلینولئیک
اسید متیل استر ( ،)Linoleic acid, methylesterنئوفیتادین
(-2،)neophytadieneمتیل-5-متوکسی-3-هیدروکسی بنزوفوران
( )2-Methyl-5-methoxy-6-hydroxybenzofuranاست
(تصویر  )1که در این میان فراوانترین اجزای تشکیل دهنده عصاره،
آسارون میباشد که  40/49درصد است.

-2فعالیت آنتی اکسیدانی

 -5اندازه گیری فعالیت آنتی همولیتیک عصاره:

 -6-2میزان محتوای تام فنولی :جهت ارزیابی میزان محتوای تام

فعالیت آنتی همولیتیک عصاره گیاهی برطبق روش  Naimو همکاران
با اندکی تغییر انجام شد [ .]32در این روش در ابتدا گلبول قرمز خون
انسان تهیه شد .بدین منظور خون کامل درون لولههای حاوی ضد انعقاد
 EDTAجمع آوری شد .در مرحله بعد با استفاده از سانتریفیوژ ،پالسما
از سلولهای خونی جدا و سلولهای فشرده  RBCسه مرتبه با بافر
فسفات  10میلی موالر با  pH = 7/4مورد شستشو قرار گرفت و پس
از هر مرحله شستشو با دور  1500 gبه مدت  10دقیقه در دمای 4
درجه سانتی گراد سانتریفیوژ گردید .گلبولهای قرمز تهیه شده طی
حداکثر  3ساعت مورد استفاده قرار گرفت .از  H2O2به عنوان یک
عامل تولید کننده رادیکال آزاد و مخرب غشای لیپیدی  RBCجهت
همولیز گلبول قرمز شستشو داده شده ،استفاده شد .ابتدا به  1میلی
لیتر از سوسپانسیون  5درصد  RBCدر بافر فسفات نمکی ( )PBSبا
 pH = 7/4حدود  0,5میلی لیتر از غلظتهای مختلف عصاره برگ گیاه
کرفس سفید که در  PBSبا  pH = 7/4تهیه شده بودند ،اضافه شد.
مخلوط فوق به مدت  5دقیقه در دمای اتاق انکوبه شده و سپس به آن
حدود  1میلی لیتر از محلول  1موالر  H2O2در بافر فسفات نمکی
اضافه شد .سپس نمونهها به مدت  110دقیقه در انکوباتور  37درجه
سانتی گراد انکوبه شدند و در نهایت به آنها حدود  0.1میلی لیتر از بافر
فسفات نمکی با  pH = 7/4اضافه شد .بعد از مخلوط کردن ،نمونهها
در دور  2000 gبه مدت  10دقیقه سانتریفیوژ شدند .سپس جذب
محلول رویی در طول موج  540نانومتر در مقابل بالنک (حالل عصاره
 +بافر فسفات) قرائت شد .از اسد آسکوربیک به عنوان استاندارد در حد
غلظتهای عصاره ( 1میلی گرم بر میلی لیتر) استفاده شد.
میزان  50درصد مهار همولیز ،با کمک فرمول زیر محاسبه شد:
IC50 = )Ac-AS(/AC × 100
که در این رابطه  Acو  Asبه ترتیب جذب کنترل مثبت و جذب نمونه
میباشند [.]29

فنولی موجود در عصاره اتانولی برگ کرفس سفید ،از روش فولین
سیوکالتئو استفاده شد .بر اساس مقایسه مقادیر جذب نمونه با
محلولهای استاندارد گالیک اسید بر طبق معادله خطی (= 0/9193
 )y = 11/705X + 0,0331:R2حاصل از رسم منحنی کالیبراسیون
محتوای تام فنولی عصاره برگ برایر با  39/3 ± 0/5میلی گرم گالیک
اسید بر گرم عصاره محاسبه شد (جدول .)1
 .2-2میزان محتوای تام فالونوئیدی :میزان محتوای تام فالونوئیدی
موجود در عصاره طبق روش رنگ سنجی ارزیابی شد .محتوای تام
فالونوئیدی عصاره اتانولی برگ کرفس سفید بر طبق معادله خطی
( )y = 5/335× -0/0034:R2 = 0/9997حاصل از رسم منحنی
کالیبراسون کوئرسیتین ،برابر با  17/3 ± 1/1میلی گرم کوئرستین بر
گرم عصاره محاسبه شد (جدول .)1
 -3-2فعالیت آنتی اکسیدانتی به کمک روش  :FRAPتعیین
قدرت آنتی اکسیدانی توتال در نمونه در جهت احیاء فریک به فرو
استفاده میشود .در این روش از نمودار استاندارد FeCl2, 4H2O
استفاده شده و بر اساس معادله خطی (+ 0/0041:R2 = 0/9993
× ،)y = 0/000427فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره  250/5میکرو موالر
محاسبه شد (جدول .)1
 -4-2میزان توانایی مهار رادیکال  DPPHتوسط عصاره :نتایج
درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد  DPPHدر حضور غلظتهای مختلف
عصاره برگ کرفس سفید و همچنین آنتی اکسیدان های سنتزی بوتیل
هیدروکسی آنیزیل ( ،)BHAاسید آسکوربیک و کوئرستین نشان داد
که نمونهها بطور مؤثری توانایی مهار رادیکالهای  DPPHدارد میزان
 IC50آنتی اکسیدان های  ،BHAاسید آسکوربیک ،کوئرستین و عصاره
برگ کرفس سفید به ترتیب  2/37 ،2/45 ،27/10و  32/19میکروگرم
در میلی لیتر بدست آمد (جدول .)1
 -5-2میزان توانایی مهار رادیکال نیتریک اکساید توسط

 -1آنالیز آماری :کلیه آزمونهای آماری با نرم افزار  SPSSنسخه

عصاره :برای بررسی میزان به دام اندازی نیتریک اکساید از سدیم

 13انجام شد .تمامی آزمایشات سه بار تکرار شده و کلیه میانگینها به
صورت  mean ± S.Dبا سطوح اطمینان ( %95 )CIبیان شد .مقادیر
 IC50از روی رگرسیون خطی بین درصد مهار و غلظتهای مربوطه به
دست آمد.

نیتروپروساید ( )SNPاستفاده گردید SNP .در محیط آبی و PH
فیزیولوژیک تولید نیتریک اکساید میکند که در واکنش با اکسیژن
باعث تولید نیتریت میگردد .نیتریت تولید شده در واکنش با واکنشگر
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توانایی مهار رادیکال نیتریک اکساید نیز در عصاره بدست آمده از این
گیاه باال بود .مطالعات متعددی نشان داده اند که گیاهان خانواده
چتریان ،از ارزش خوراکی و دارویی باالیی برخوردارند [.]40-33 ,24
مطالعه صادقی و همکاران در سال  2004نشان میدهد که گیاهان
بیهلر ( ) Dorema aucheriتا حد زیادی سبب کاهش قند خون
در بیماران دیابتی نوع  2میگردد [ .]33تحقیقات نشان دادند که
ترکیبات متیل استری یا همان فالونوئیدها در شیرابه بیلهر وجود
دارند که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی میباشند [ .]34مطالعاتی نیز
به اثرات درمانی بیلهر در برابر آسیبهای کبدی اشاره داشتند [,35
 . ]33بر اساس نتایج یک تحقیق گونه  Apium graveolensاثر
ضد باکتریایی دارد و در درمان عفونتهای مجاری ادراری مفید
میباشد [ .]37در مطالعه  Corushو همکاران به اثرات آنتی
اکسیدانی سه گیاه از خانواده چتریان ،Heracleum persicum
Chaerophyllum macropodum ،Prangos ferulacea
اشاره شد [ . ]31در یک مطالعه اثرات ضد میکروبی Prangos
 ferulaceaگزارش شد [ . ]39پناهی و همکاران به نقش آنتی
اکسیدانی عصاره میوه  Heracleum persicumو اثر بخشی
مکملهای خوراکی آن بر بیمارانی با minimal ( CAD
 )coronary artery diseaseاشاره کردند [ .]40امیرغفران و
همکاران در مطاله خود نشان دادند که گیاه کرفس سفید از طریق
عمل کردن بر روی ازدیاد لنفوسیت و ترشح  IL-2پاسخهای ایمنی
همورال و سلولی را تحریک میکند [. ]24در مطالعه حاضر ،آنالیز
 GC-MSعصاره جمع آوری شده گیاه کرفس سفید نشان داد که
در این عصاره  21ترکیب وجود دارد که ترکیبات اصلی آن شامل
آسارون ( ،)%40/49( )Asaroneهگزا دکانوئیک اسید (،)%24/31
لینولنیک اسید ( ،) %5/50لینولئیک اسید متیل استر (،)%4/93
نئوفیتادین (-2 ،)%3/70متیل-5-متوکسی -3-هیدروکسی بنزوفوران
( )%3/15میباشند  .در این میان ،مهمترین جزء تشکیل دهنده عصاره
آسارون میباشد  .محمدی و همکاران در سال  2011به بررسی اجزا
اصلی تشکیل دهنده اندام هوایی گیاه کرفس سفید با دستگاه طیف
نگار جرمی  GC-MSپرداختند .نتایج تحقیق آن ها نشان داد که
میزان درصد اصلی ترکیبات شامل :ترانس آسارون ( ،)%59/9ترانس
متیل ایزو گنول ( ،)%22/4آلفازینگیبرن ( ،)%7/93بتاسسکویفالندرن
( ،)%4/7بتا بیسابولن ( )%4/3میباشد [ . ]41نتایج بدست آمده از هر
دو آزمایش میزان باالی ترکیب آسارون را نشان میدهد .در مطالعه
 Bamoniriو همکاران ترکیبات سازنده عصاره برگ و میوه گیاه
 ferula assafoetida Lاز خانواده چتریان با دستگاه طیف نگار
جرمی  GC-MSبررسی شد .در این تحقیق  23ترکیب از برگ و
 25ترکیب اصلی از میوه یافت شد که ترکیبات عصاره برگ آن شامل:
-2آندسنول ( ،)%17/23تیمول ( ،)%10/19دودکانال ( )%9/70و
اسپاتونول ( )%1/54بوده است [ .]42این نتایج نشان میدهد این
ترکیبات سهم بسیار ناچ یز و یا حتی گاهی هیچ سهمی در اجزای
تشکیل دهنده عصاره گیاه کرفس سفید به خود اختصاص ندادهاند.
مطالعه عصاره برگ گیاه  Heracleum persicumاز شمال ایران
با کمک دستگاههای  GLCو  NMRترکیبات متفاوتی را نشان داد
به طوریکه ترانس آنتول با  %47/5فراوانترین ترکیب موجود در
عصاره گزارش شد [ . ]43در مقایسه با تحقیق حاضر ،به نظر میرسد

گریس ،تولید رنگ غلیظ دی آزو مینماید .مهارکنندههای نیتریک
اکساید با اکسیژن محیط رقابت کرده و تولید یون نیتریت را کاهش
میدهند .بنابراین هرچه به دام اندازی بیشتر باشد ،نیتریت کمتری
تولید میشود و به دنبال آن رنگ کمتر و جذب کمتری خواهیم داشت
[ . ]21مطابق با این روش ،میزان مهار رادیکال نیتریک اکساید با
غلظتهای مختلف عصاره در مقایسه با استاندارد کوئرستین ،با  3بار
تکرار آزمایش برای هر مورد محاسبه شد .میزان  IC50استاندارد
کوئرستین و عصاره برگ کرفس سفید به ترتیب 223/90 ،1/45
میکروگرم در میلی لیتر بدست آمد (جدول .)1
 -1-2میزان قدرت احیاکنندگی عصاره :قدرت احیاکنندگی عصاره
با توانایی آن در احیا آهن ( IIIفریک) به آهن ( IIفروس) و نمایان
شدن رنگ آبی کمرنگ سنجیده شد .بر این اساس ،میزان قدرت
احیاکنندگی با غلظتهای مختلف عصاره الکلی برگ کرفس سفید در
مقایسه با استاندارد آسکوربیک اسید با  3بار تکرار آزمایش برای هر
مورد سنجیده شد (جدول  ،2تصویر  .)4نتایج نشان میدهد با افزایش
غلظت عصاره قدرت احیاکنندگی آن نیز افزایش مییابد.
 -3ارزیابی فعالیت آنتی همولیتیک عصاره :در این روش،
فعالیت ضد همولیزی عصاره برگ کرفس سفید در مقابل خصوصیت
لیز کنندگی  H2O2مورد ارزیابی قرار گرفت .عمل همولیز گلبول قرمز
شستشو داده شده توسط ( H2O2به عنوان یک عامل تولید کننده
رادیکال آزاد) و تخریب غشای لیپیدی  RBCصورت گرفت .بر این
اساس ،میزان فعالیت آنتی همولیتیکی با غلظتهای مختلف عصاره
الکلی برگ کرفس سفید در مقایسه با استاندارد آسکوربیک اسید با 3
بار تکرار آزمایش برای هر مورد سنجیده شد (تصویر  .)5میزان IC50
آسکوربیک اسید و عصاره به ترتیب  435/25 ،205/97میکروگرم در
میلیلیتر محاسبه شد (جدول .)1

بحث
اثرات مخرب رادیکالهای آزاد و  ROSها بر سیستم بیولوژیک ،یکی
از مباحث مهم و مطرح در علم پزشکی است .آنتی اکسیدان ها قادرند
از سیستمهای بیولوژیک در برابر این عوامل مخرب محافظت کنند.
از آنجائی که گیاهان یک منبع بزرگ آنتی اکسیدان طبیعی به شمار
میآیند ،میتوان برای تهیه داروهای سنتی از آنها استفاده کرد [-19
 . ]21استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی و صناعی در غذاها و به
خصوص روغن ها و چربیها امری شناخته شده است .ترکیبات
فیتوشیمیایی طبیعی در گیاهان عالقه روزافزونی را در بین محققین
علوم پزشکی و تغذیه کسب کرده است که به دلیل اثرات مفید آنها
در درمان و معالجه بیماریهای قلبی-عروقی و سرطان ها به واسطه
عملکرد آنتی اکسیدانی این ترکیبات میباشد [ . ]3از این رو بررسی
گونههای گ یاهی جدید و شناسایی نشده در جهت ارزیابی خواص آنتی
اکسیدانی و درمانی آنها بسیار ارزشمند میباشد  .لذا در این مطالعه
به شناسایی خواص آنتی اکسیدانی و آنتی همولیتیکی عصاره برگ
کرفس سفید از خانواده چتریان ( )Apiaceaeجمع آوری شده از
مناطق کوهستانی شهرستان یاسوج که تا کنون مورد بررسی قرار
نگرفته بود ،پرداخته شد .نتایح حاصل از این تحقیق نشان داد که این
گیاه محتوی فنلی و فالونوئیدی باالیی برخوردار است .به عالوه قدرت
آنتی اکسیدانی توتال ،توانایی به دام اندازی رادیکالهای آزاد ،DPPH
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 ferulaceaبا توجه به اثر مهار کنندگی ( DPPHدیفنیل-2-
پیکریل -هیدرازیل) و مهار پراکسیداسیون لیپیدی به ترتیب با ارزش
 0/242 ،IC50و  0/152میلی گرم بر میلی لیتر از دو گیاه
Chaerophyllum
و
Heracleum
persicum
 macropodumبیشتر است [ .]31با توجه به این نتایج ،عصاره این
گیاهان نسبت به عصاره گیاه کرفس سفید در مهار رادیکال آزاد
 DPPHضعیفتر عمل نموده اند .میزان  IC50عصاره اتانولی برگ
کرفس سفید در به دام اندازی نیتریک اکساید در مقایسه با کوئرستین
به ترتیب 223/90 µg/mL :و  1/45 µg/mLمیباشد که این گیاه
به میزان  30/19درصد ضعیفتر عمل نموده است .میزان  IC50به
دست آمده از آزمایشات ابراهیم زاده و همکاران در سال  2009در
مه ار نیتریک اکسید بر روی عصاره گیاه Physospermum
 153/4 µg/mL ،cornobienseبوده است [ . ]43بنابراین ،گیاه
کرفس سفید در مهار نیتریک اکساید ضعیفتر عمل کرده است .نبوی
و همکاران نیز به بررسی فعالیت مهار نیتریک اکساید در گیاه
 Ferula foetida regelپرداختند IC50 .به دست آمده از عصاره
ساقه فعالیت مهارکنندگی ( )193/9 ± 21/9 µg/mLبهتری را در
مقایسه با عصاره گل و برگ آن نشان داد [ . ]21بنابراین عصاره این
گیاه در مهار نیتریک اکساید بسیار ضعیفتر از عصاره برگ گیاه
کرفس سفید میباشد  .اگر چه کوئرستین قدرت مهارکنندگی باالیی
دارد ولی فعالیت کارسینوژنیک نیز نشان میدهد [ .]47نتایج این
تحقیق نشان میدهد که قدرت احیاکنندگی عصاره اتانولی برگ
کرفس سفید با افزایش غلظت آن ،افزایش مییابد .این نتایج در
مقایسه با قدرت احیاکنندگی اسید آسکوربیک بوده است ،به طوریکه
نسبت به اسید آسکوربیک حدود  %21ضعیفتر عمل نموده است.
میزان آنتی اکسیدان تام این گیاه 250/5 µM ،میباشد که این
میزان میتواند بیانگر فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی همولیتیکی گیاه
باشد .در بررسیهای به عمل آمده توسط ابراهیم زاده و همکاران در
سال  2009بر روی عصاره برگ گیاه Physospermum
 cornobienseمشخص نمود که عصاره برگ این گیاه نیز همانند
عصاره کرفس سفید از قدرت احیاکنندگی باالیی برخوردار است
[ . ]43همچنین ،آزمایشات نبوی و همکاران در سال  2011بر روی
عصاره گیاه  Ferula foetida regelنشان داد که قدرت
احیاکنندگی عصاره  Ferulaضعیف است .در حالی که با افزایش
غلظت عصاره کرفس سفید ،قدرت احیا کنندگی آن افزایش مییافت
و قدرت احیاکنندگی خوبی را نشان داده است [ .]41نتایج تحقیق ما
نشان داده است که عصاره برگ گیاه کرفس سفید دارای فعالیت آنتی
همولیتیک بوده است به طوری که فعالیت آنتی همولیتیک این گیاه
در غلظت  100 µg/mLحدود  %27/53بوده است که در مقایسه با
اسید آسکوربیک ( )%29/41در همین غلظت ،حدود  %1/13ضعیفتر
عمل نموده است .در بررسی به عمل آمده توسط ابراهیم زاده و
همکاران در مورد فعالیت آنتی همولیتیکی گیاه Physospermum
 ،cornobienseمیزان  IC50آن معادل با  347/3 µg/mLگزارش
شد که در مقایسه با گیاه کرفس سفید ()IC50 = 435/25 µg/mL
فعالیت آنتی همولیتیکی بهتری را از خود نشان داده است [ .]43در
مقایسه با بررسی فعالیت آنتی همولیتیک گیاه Ferula foetida
 )IC50 = 523 µg/mL( regelتوسط نبوی و همکاران در سال

تفاوت در روش استخراج و نوع گونه گیاهی باعث تفاوت در نوع
ترکیبات سازنده باشد .گزارشهای متعدد نشان داده است که
فالونوئی دهای گیاهی دارای خواص آنتی اکسیدانی بالقوهای هستند
[ . ]45-43مکانیسم عمل فالونوئیدها برای بروز اثر آنتی اکسیدانی به
صورت جمع آوری رادیکالهای آزادی مثل آنیون سوپراکسید،
رادیکالهای پراکسید چربی و رادیکالهای هیدروکسیل میباشد.
عالوه بر این توانایی به دام اندازی اکسیژن منفرد و شالته کردن فلزات
را نیز دارند .فالونوئیدهایی که گروه هیدروکسیل آزاد بیشتری دارند
عمل جمع آوری رادیکال را بهتر انجام میدهند [ .]10کوئرستین
( )Quercetinیکی از مهمترین فالونوئیدها در گروه فالونول ها
میباشد که در اکثر جنسهای گیاهی یافت میگردد .نتایج پژوهش
حاضر نشان داد که در عصاره برگ گیاه کرفس سفید میزان فنول تام
( 39/3 ± 0/5میلی گرم گالیک اسید بر گرم عصاره) بیشتر از
فالونوئید ( 17/3 ± 1/1میلی گرم کوئرستین بر گرم عصاره) است.
ابراهیم زاده و همکاران در سال  2009فعالیت آنتی اکسیدانی باالیی
را در گیاه  Physospermum cornobienseگزارش کردند ،به
طوریکه سطح باالی ترکیبات فنولی  33/17 ± 1/44میلی گرم گالیک
اسید بر گرم عصاره و میزان ترکیبات فالونوئیدی 13/53 ± 0/32
میلی گرم کوئرستین بر گرم عصاره بوده است [ .]43نبوی و همکاران
در سال  2011به بررسی فعالیت اکسیدانی ریشه ،گل و برگ گیاه
 Ferula foetida regelپرداختند ،تحقیقات آن ها نشان داد که
این گیاه نیز از فعالیت آنتی اکسیدانی باالیی برخوردار است .به طوری
که سطح ترکیبات فنولی  49/4میلی گرم گالیک اسید بر گرم عصاره
نسبت به تر کیبات فالونوئیدی  20,9میلی گرم کوئرستین بر گرم
عصاره بوده است [ . ]21در مطالعه  Corushو همکاران میزان
ترکیبات فنولی تام در گیاهان Heracleum ،Prangos ferulace
 persicumو  Chaerophyllum macropodumبه ترتیب،
 59/3 ± 2/1 ،35/1 ± 3/4و  34/0 ± 7/0میلی گرم گالیک اسید بر
گرم عصاره گیاه گزارش شد [ .]31واکنش سوبستراهای آنتی
اکسیدانی موجود در عصاره اتانولی برگ کرفس سفید با دام اندازی
رادیکال  DPPHتغییر رنگ زرد را نشان داد به طوری که میزان
 IC50برای عص اره اتانولی در به دام اندازی )µg/mL( ،DPPH
 32/19اندازه گیری شد .درصد مهارکنندگی رادیکال  DPPHدر این
عصاره در غلظت ( 25 )µg/mLدر مقایسه با استاندادردهای ،BHA
اسید آسکوربیک و کوئرستین به ترتیب به میزان ،45/21 ،45/03
 93/24و  92/91درصد تعیین گردید .طبق مطالعه ابراهیم زاده و
همکاران در سال  2009روی گیاه Physospermum
 cornobienseمیزان  IC50در به دام اندازی رادیکال آزاد ،DPPH
( 355/9 )µg/mLبوده است [ . ]43از طرفی ،نتایج آزمایش نبوی و
همکاران نشان داد که میزان  IC50گیاهFerula foetida regel
در مهار  192/5 )µg/mL( ،DPPHمیباشد [ . ]21در مطالعه
 Corushو همکاران اثرات آنتی اکسیدانی سه گیاه از خانواده چتریان
( ) Apiaceaeمورد مقایسه قرار گرفت .میزان  IC50در مهار رادیکال
آزاد  DPPHدر گیاهان Heracleum ،Prangos ferulace
 persicumو  ،Chaerophyllum macropodumبه ترتیب
(  /0/431 ،0/242 )mg/mLو  0/323بوده است] . ( 31نتایج آنها
همچنین نشان میدهد که اثرات آنتی اکسیدانی Prangos

341

غالمی بهنمیری و همکاران

فعالیت های آنتی اکسیدانی و آنتی همولیتیک کرفس سفید

مهار نیتریک اکساید و فعالیت آنتی همولیتیک آن نسبت به بعضی از
 نیاز برای شناسایی، بنابراین.گونههای هم خانواده خود بهتر بوده است
، میوه،و بررسی ترکیبات سازنده سایر بخشهای این گیاه از قبیل گل
ساقه و ریشه به عنوان منابع سالم و طبیعی آنتی اکسیدانهای خوراکی
 لذا انجام مطالعات تکمیلی با روشهای.در این مطالعه احساس میشود
مختلف عصاره گیری جهت درجه خلوص بهتر و دقیقتر ترکیبات عصاره
کرفس سفید و بررسی کاربرد این عصاره در سیستمهای بیولوژیکی
.پیشنهاد میشود

 عصاره این گیاه فعالیت آنتی همولیتیکی ضعیفتری نسبت، 2011
.]41[ به گیاه کرفس سفید داشته است
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.مهمترین اجزای تشکیل دهنده عصاره برگ گیاه کرفس سفید میباشد
 نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره برگ فعالیت،عالوه بر این
 خوبی دارد و قدرت احیاکنندگی آن با افزایشDPPH مهارکنندگی
 از طرفی توانایی عصاره برگ این گیاه در.غلظت عصاره افزایش مییابد
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Abstract
Introduction: Detrimental effect of free radicals in the body could be reduced using rich
source of antioxidants. In this research, for the first time, antioxidant and antihemolytic
activities of Haussknechtia elymatica leaf extract, as a strain of the Apiaceae family, were
studied.
Methods: Samples were collected from mountain areas of Yasooj city. Leaf ethanolic
extract was prepared by the soaking method. Phytochemical compounds was evaluated
by GC/MS. Total phenolic and flavonoid contents were measured by folin-ciocalteu and
colorimetric methods, respectively. The methods of Ferric-Reducing Antioxidant Power
(FRAP), scavenging of 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radicals, and nitric oxide
were used to evaluate antioxidant activity of the extract, and in vitro antihemolytic
activity against H2O2 was also measured.
Results: The analysis of ethanolic extract by GC/MS showed that asarone at 49.40% is
the most important phenolic component of this plant. In addition, the phenolic content of
extract (39.6 ± 0.5 mg/g) was higher than the flavonoid content (17.3 ± 1.1 mg/g). The
IC50 value of the extract in scavenging of DPPH and Nitric oxide radicals was 62.19
µg/mL and 223.90 µg/mL, respectively. The total antioxidant activity and consequently
reducing power of extract increased proportional to its concentration. However, the
extract showed weak antihemolytic activity.
Conclusions: The results showed that ethanolic leaf extract of Haussknechtia elymatica
had strong antioxidant activity. Thus, it seems necessary to study different parts of this
plant.

