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چکیده

درو د بسیار ارزشمند می باشلحاظ دارویی که از استخانواده نعناعیان از دارویی بومی ایران و یکی از گیاهان زرین گیاه :زمینه و هدف
حاويودشومیاستفادهزخمدهندهالتیاموالتهابضدعنوانبهوروماتیسمومفاصلدردتب،کاهشدرگیاهاینازسنتیطب

.استباشد ولی به دلیل برداشت بی رویه در معرض انقراضیاسید و مونوترپن ماسانس، فالونوئید، رزماریک
روش ماسراسیون، بهاز جمله هگزانی، دي کلرومتانی، اتیل استاتی و متانولی زرین گیاه هاي مختلف پس از تهیه عصاره: مواد و روش کار

)DPPH(هیدرازیلپیکریلدي فنیلرادیکالهاياندازيدامبه) 1روش : یتوسط دو روش آنتی اکسیدانهاآنویژگی هاي آنتی اکسیدانی 
و (BHT)بوتیل هیدروکسی تولوئن.سنجش شد)FRAP(بررسی قدرت احیاکنندگی آهن ) 2روش و دهیتوانایی هیدروژنمبنايبر

.ده شدفالونوئید و آنتوسیانین سنجی، میزان فنلهمچنیندر این مطالعه. کنترل مثبت به کار رفتندعنوان جهت مقایسه بهCویتامین 
عصاره درفعالیت آنتی اکسیدانیباالترین و همچنین بود یدانی وابسته به غلظت عصاره فعالیت آنتی اکسنتایج نشان داد که: یافته ها

لی باالتر از بقیه عصاره ها بود، و محتواي فنل و فالونوئید کل در عصاره متانومشاهده شدعصاره هگزانی درعالیت فترین متانولی و پایین 
).R2=885/0,917/0(از طرفی رابطه مستقیم بین خاصیت آنتی اکسیدانی و محتواي فنل و فالونوئید به دست آمد

ترکیبات فنلی و از طرفیحاصل شد و هاعصارهبیشترعالیت آنتی اکسیدانی ف، باالتردر غلظتهاي نتایج نشان داد که : نتیجه گیري
ر عهده دارند که این امر مطالعات بیشتري جهت جداسازي و خالص بر روي خاصیت آنتی اکسیدانی بو مستقیمی نقش عمده يفالونوئید

. این گیاه می طلبدفنلی و فالونوئیديسازي ترکیبات
Dracocephalum kotschyi، ، آنتوسیانین، فنل، فالونوئیدکسیدانانتی آ: واژه هاي کلیدي

مقدمه
فعالاکسیژنبدن،درمتعدديبیوشیمیاییواکنشهاي

- میدارارابیومولکولهاتخریبتواناییکهنمودهتولید

تواندمیآزادهايرادیکالزیانبخشاثراینکه شندبا
اکسیداننتیآ. ]1[شودبلوکهاکسیدانآنتیموادتوسط
دفاعسیستمدوباشوندمیتولیدبدندرکههایی

و پردازندمیآزادرادیکالبامقابلهبهغیرآنزیمیوآنزیمی
بیماربهابتداخطرکاهشباعثطرفیکازاین ترکیبات 

ازدیگرطرفازوشوندمیسکتهوقلبی عروقییهاي
دشونمیDNAبهموجب آسیبکهسرطانهاپیشرفت

داردوجودزیاديبسیارشواهد. ]2[کنندمیجلوگیري
آنتی اکسیدانهايتغذیه ايسوءاثراتوبودنسمیکه

بوتیلمانندغذاییموادبهشدهاضافهساختگی
تولوئنهیدروکسیبوتیل، (BHA)هیدروکسی آنیزول

(BHT)نظر. ]3[کندمیییداتراهیدروکسی کینونبتاو
بوده واکسیدانهاآنتیمهممنابعازیکیگیاهانکهاینبه

پژوهشیمقاله
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، شوندمیهاي اکسیداتیو آسیبسلولها ازحفاظتباعث
آنتی .]4[باشدمیافزایشبهروزمینهایندرتحقیقات

آنتی اکسیدانهاي قدرتافزایشطبیعی باعثاکسیدانهاي
سرطان،مانندبیماریهابعضیبهابتالکاهشوپالسما

روش دو . ]5[شوندمیمغزيو سکتهقلبیبیماریهاي
بهروشجهت اندازه گیري خاصیت آنتی اکسیدانی،عمده

-1,1(هیدرازیلپیکریلدي فنیليرادیکالهااندازيدام

diphenyl-2-picrylhydrazyl:DPPH (مبنايبر
بررسی قدرت احیاکنندگی روش ودهیتوانایی هیدروژن

FRAP:Ferric(آهن  reducing antioxidant

power (منظورطور گسترده بهبهکه]6[دمی باش
آناز مزایايکهدنرومیبکارآزادرادیکالفعالیتارزیابی

جنس .]7[باشدمینمونهقطبیتبهوابستگیعدم،ها
Dracocephalumتیرههايجنسمهمتریناز

ازگونه8کهباشدمیگونه186که شاملبودهنعناعیان
اینبومیمهمهايگونهازو یکی درویمییراناآن در
Dracocephalumجنس kotschyiدرکهمی باشد
شودمییافتایرانمرکزوغربشمال،ازییهاتقسم

Dracocephalumگیاه. ]8[ kotschyiنام بادرنجبویهبا
مصارف داروییازو استشدهمعرفیو زرین گیاهدنایی

وتسکین دردبهتوانمیختلفممناطقدرگیاهاین
، اشاره نمودروماتیسمیهايناراحتیرفعنیزوالتهاب

اهالیوبودهشدهشناختهبیشتر مناطقدرگیاهاین
برايودانندمیارزشمندرا بسیارآنمختلفمناطق

برداشت.]9[دکننمیبقیه رقابتباگیاهاینآوريجمع
بومیافرادتوسطهیگلدمرحلهدرگیاهاینرویهبی

باعثنتیجهدروشدهگیاهاینبذر نشستنبهازمانع
به طوریکه استشدهمحلدرگیاهجمعیت اینکاهش

معرضدرگیاهانازیکیدناییبادرنجبویهشودگفته می
کهدادهنشاناخیرتحقیقات. ]10[باشدایران میانقراض

Dracocephalum kotschyiارزشمندداروییلحاظاز
دردتب،کاهشدرگیاهاینازسنتیطبدروبوده

دهندهالتیاموالتهابضدعنوانبهوروماتیسمومفاصل
ایمنییستمستقویتدرگیاهد، اینشومیاستفادهزخم
اسید و اسانس، فالونوئید، رزماریکحاويوداردنقشنیز

جدید ترکیبدوآناز و باشدمونوترپن میگلیکوزیدهاي
اسانس گیاهان موجود در ]11[جدا شديمونوترپنوئید

داراي خاصیت دارویی بوده و Dracocephalumجنس 
فعالیت آنتی اکسیدانی باالیی را دارا هستند و همچنین 
خاصیت آنتی باکتریال و ضد عفونی کننده را دارا هستند، 

.]12[دنروو جهت درمان درد معده و نفخ به کار می
به عنوان یک Dracocephalum kotschyiیاهگاسانس 

و ]13[رودعامل ضد انقباض به کار میداروي مردمی و
گیاه شامل ژرانیول و لیمونن این ترکیبات عمده اسانس 

Dracocephalumگیاهبرگهايدر.]14[می باشد

kotschyiنام بهترکیبیSpinal-zازکهداردوجود
میقراراستفادهمورددرمان سرطاندرپیشسالهاي

ترکیب فالونی به نام همچنین و استرفتهگ
xanthomicrol وجود دارد که از تکثیر در این گیاه

انداماز.]15[کندسلولهاي سرطانی بدخیم جلوگیري می
استشدهجدافیتواسترولودیئترپنو7، گیاهاینهاي

هگرفتقرارآزمایشموردموشدردردضدعنوانبهکه
در بررسی آنتی باکتریال اسانس گیاه . ]16[است

Dracocephalum foetidum مشخص شد که اسانس
این گیاه فعالیت آنتی باکتریال باالیی را بر روي باکتري 

مده آن لیمونن، استافیلوکوکوس اورئوس دارد و ترکیبات ع
از عصاره اتیل استاتی اندام .]17[باشدژانیول و نرال می

Dracocephalumگیاه هاي هوایی subcapitatum5
,calycopterin, xanthomicrolفالونوئید 

isokaempferide luteolin , apigenin ترپن 5و
oleanolic acid, ursolic acid, geranial, neral,

limonene-10-alیک دي ترپن . ]18[به دست آمد
از گیاه komarovispironeجدید به نام 

Dracocephalum komaroviدر . ]19[به دست آمد
عصاره هیدروالکلی و مشخص شد که دیگري بررسی

Dracocephalum kotschyiفراکسیون پلی فنلی گیاه

گلیسرید خون را میزان باالیی سطح کلسترول و تريبه
در بررسی انجام شده بر روي گیاه .]20[کاهش می دهد

Dracocephalum moldavicaک ، هیدروکسی سینامی
و فرولیک اسید ،رزمارینیک اسید، اسید، کافئیک اسید

و فعالیت آنتی لوتئولین و آپی ژنین به دست آمد
که خاصیت اکسیدانی آن سنجیده شد و مشخص شد

از فراکسیون اتیل .]12[آنتی اکسیدانی خوبی دارد
Dracocephalumاستاتی  peregrinum3 فالونوئید

بسیارات مطالعتاکنون.]21[گلیکوزیله جدید جدا شد
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بهتوجهباو استگرفتهانجامگیاهاینرويبراندکی
وگیاهاینرويبریاکسیدانآنتیمطالعاتوجودعدم

آنتیخاصیتمطالعهگیاهان،ازجنساینسودمنداثرات
بهتوجهبا. تگرفقرارتوجهموردگیاهاینیاکسیدان

ترکیباتفطیف،مختلهايلحالازاستفادهاینکه
درنمایدمیاستخراجرامختلفهايغلظتبامختلف

سیستمازگیاهایناثربهتربررسیمنظوربهمطالعهاین
.گردیداستفادهمختلفهايحالل

کارروش
Dracocephalumگیاه هواییاندام:گیاهینمونهتهیه

kotschyiاستاندرواقعآنطبیعیهايرویشگاهاز
ازبعدوگردیدآوريجمعبهارفصلدرولیخراسان شما

استفادههاآزمایشجهتآنهاازسایهدرکردنخشک
.شد

پودرگیاهگرم100ابتداها عصارهتهیهجهت:عصارهتهیه
حاللهاي مختلف و به درخیساندنروشازسپسوتهیه

هگزان، دي کلرومتان، اتیل از حالل هايترتیب قطبیت 
ستفاده شد و عصاره هاي حاصل با استفاده ااستات، متانول 

.از دستگاه تقطیر در خال تغلیظ شدند
،براي سنجش میزان آنتوسیانین کل:سنجش آنتوسیانین

لیتر میلی4گرم از بافت خشک گیاهی با 02/0مقدار 
متانول در یک هاون چینی در % 1محلول اسید کلریدریک 

ر یخچال ساعت د24محلول حاصل به مدت . ساییده شد
دقیقه و در 10سپس، محلول به مدت . نگهداري شد

فاز رویی را برداشته و . دور سانتریفوژ گردید13000
نانومتر نسبت 657و 530جذب محلول ها در طول موج 

در % 1از محلول اسید کلریدریک . گیري شدبه شاهد اندازه
میزان آنتوسیانین . متانول به عنوان شاهد استفاده گردید

ي زیر محاسبه گردیداي هر عصاره با استفاده از رابطهبر
]22[.

)657A×25/0(-530A =A

A : هایی اعداد اندیس نشانگر طول موج(جذب محلول
).گیري شده استاست که جذب در آنها اندازه

محتواي فنل کل در عصاره :تعیین محتواي ترکیبات فنلی
س روش فولین بر اسازرین گیاه اندام هوایی مختلفهاي 

100طبق این روش . ]23[سیوکالتیو انجام شد
میلی گرم بر میلی لیتر به 1میکرولیتر از عصاره با غلظت

اضافه گشته و و پس از میکرولیتر از معرف فولین 500
% 20میلی لیتر از سدیم بیکربنات 5/1، دقیقه 1گذشت 

و سپس ورتکس گشته و به مدت به هر لوله اضافه گشته 
جذب نمونه در . دقیقه در دماي اتاق انکوبه می شود120
نانومتر توسط دستگاه اسپکتروسکوپی خوانده می 760
میلی 500تا 50محلولهاي توسطمنحنی استاندارد .شود
محتواي . تهیه شدبر لیتر از گالیک اسید در متانولگرم 

فنل کل به صورت معادل اکی واالن گالیک اسید بیان شد
که این ترکیب ) گرم وزن عصاره/ گالیک اسیدمیلی گرم(

یک ترکیب مرجع جهت تعیین محتواي فنل می باشد
]23[ .

محتواي فالونوئید بر اساس روش :تعیین محتواي فالونوئید
طبق این . ]24[ی آلومینیوم کلراید انجام شدرنگ سنج

میلی لیتر متانول 5/1میلی لیتر از هر عصاره با 5/0روش 
میلی لیتر 1/0و % 10لیتر آلومینیوم کلراید میلی1/0و 

میلی لیتر از آب مقطر 8/2موالر و 1پتاسیم استات 
دقیقه در دماي اتاق انکوبه 30مخلوط گردیده و به مدت 

نانومتر توسط دستگاه 415و سپس جذب آن در شد 
از غلظتهاي مختلف . اسپکتروسکوپی خوانده شد

در متانول یلی لیتر م/ میکروگرم100- 5/12کوئرستین 
جهت رسم منحنی استاندارد استفاده شد و محتواي 

گرم وزن / ه صورت اکی واالنهاي کوئرستین فالونوئید ب
.عصاره خشک بیان شد

ارزیابی میزان مهار روش: یتعیین فعالیت آنتی اکسیدان
diphenyl-1-picrylhydrazyl(DPPH):رادیکال آزاد

ساختهاستوكDPPHزالیترمیلی9/3این روشدر
را ) میلی لیتر متانول100در DPPHگرم 004/0(شده

میلی لیتر از هر 1/0و سپس ریختهلوله آزمایشداخل
دقیقه در تاریکی قرار 30عصاره را به آن افزوده و به مدت 

درصد. خوانده شدnm517داده و میزان جذب آن در
×I(%)= 100هبا استفاده از معادلDPPHرادیکالمهار

(A0 −As)/A0که گردیدمحاسبهA0 جذب کنترل
نمونهجذبAsو ) نمونهبدونواکنشگراجزاهمهحاوي(

اکسیدانآنتیازمقداري( IC50بصورتنتایجسپس.بود
اولیهمقداردرصد50بهDPPHغلظت تااستالزمکه

.]25[دگردیبیان) برسد
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فعالیت آنتی :)FRAP(بررسی قدرت احیاکنندگی آهن 
Benzieروشبر اساس اکسیدانی احیا کنندگی آهن 

شاملFRAP، طبق این روش معرف ]26[انجام شد
میلی موالر 10تري پیریدیل تریازین 6و4و2محلول 

FeCl3.6H2O20ومیلی موالر40در اسید کلریدریک 
به PH6/3میلی موالر با 300و بافر استات میلی موالر 

دهندگی در این روش ویژگی الکترون. )10:1:1(نسبت
پایین موجب احیاء کاتیون فریک pHها در اکسیدانآنتی

رنگ بنابراین قادرند کمپلکس بی. شودبه فروس می
تریازین را به کمپلکس آبی رنگ -پیریدیلتري-فریک
تریازین تبدیل نمایند که در طول -پیریدیلتري-فروس
به منظور سنجش این . اردنانومتر جذب د593موج 

3ي بدست آمده میکرولیتر از عصاره100ویژگی، به 
مخلوط حاصل . اضافه گردیدFRAPلیتر معرف میلی

. انکوبه شدC37°دقیقه در دماي 10ورتکس و به مدت 
شامل (نانومتر نسبت به شاهد 593ها در جذب محلول

لیتر میلی3میکرولیتر آب مقطر به همراه 100
آمونیوم فروس سولفات به . ، خوانده شد)FRAPفمعر

.]27[عنوان شاهد براي مقایسه بکار رفت 

یافته ها
هگزانی، دي کلرومتانی، اتیل استاتی خشکعصارهدرصد

آمده است به طوریکه مشخص می 1در جدول و متانولی 
و در را داردباالترین درصد عصاره عصاره متانولی شود 

به حضور ترکیبات قطبیتر در این نتیجه با توجه 
فراکسیون، مشخص می شود که زرین گیاه بیشتر حاوي 
.ترکیبات قطبی از جمله ترکیبات گلیکوزیله می باشد

میزان آنتوسیانین موجود در اندام هوایی زرین گیاهی بر 
بر گرم بافت خشک میلی گرم95/7،)1(اساس معادله

اسیداستانداردیمعادله حاصل از منحن.می باشدگیاه 
به صورتکلفنليامحتومحاسبهبرايگالیک

Y=0.003X+0.061(R2=0.985)براساس این است و
، شدگیرياندازههاي مختلف عصارهفنليامحتومعادله،

معادله .داده شده است1در جدول هاهاي آنکه داده
محاسبهبرايتینکوئرساستانداردمنحنیمربوط به 

به صورت کل یدئنوفالويامحتو
Y=0.004X+0.006(R2=0.996)يامحتوت واس

1در جدولعصاره هاي مختلف شدهگیريدازه اندیئفالونو
.آورده شده است

جهت تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره FRAPو محتواي IC50ام و میزان بازده استخراج، محتواي فنل و فالونوئید ت: 1جدول
هاي مختلف زرین گیاه در مقایسه با کنترل هاي مثبت

عصاره بازده 
(%)استخراج

میلی (محتواي فنل کل 
گرم / گرم گالیک اسید
)عصاره خشک

محتواي فالونوئید 
میلی گرم (کل

گرم عصاره / کوئرستین
)خشک

IC50

(mg/mL)
FRAPمحتواي 

\میلی مول( Fe2+

)گرم گیاه خشک

هگزانی 81/0 91/32 78/20 7/62 0607/0
دي کلرومتانی 42/2 25/116 72/39 08/42 0
اتیل استاتی 70/0 33/173 84/47 60/1 515/2

متانولی 11/11 91/222 41/50 80/0 357/32
BHT 57/0
Cویتامین  15/0
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DPPHآنتی اکسیدانی عصاره هاي زرین گیاه با روش فعالیت : 1شکل 

IC50رابطه بین مقدار فنل و فالونوئید کل در عصاره هاي زرین گیاه و : 2شکل 

FRAPجهت تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی به روش FeSO4منحنی استاندارد : 3شکل 
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میزان:DPPHتست ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی با 
درمختلفدقایقدرهاهعصارمختلفهايلظتغمهار

نتایج این .استشدهآورده1جدول درIC50و1شکل 
تحقیق نشان داد که افزایش غلظت تاثیر معنی داري بر 

و با افزایش غلظت افزایش میزان مهار رادیکال آزاد دارد 
و آنتی اکسیدانهاي مهار رادیکالهاي آزاد مشاهده شد 

ی اکسیدانی باالتري را نشان دادند فعالیت آنتسنتزي
معموال جهت مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی ).1شکل (

استفاده می IC50عصاره مختلف از فاکتوري تحت عنوان 
50شود که در آن ود که به غلظتی از عصاره گفته میش

موجود در محیط DPPHهاي آزاد از رادیکالدرصد
، ت کمتر باشدواکنش مهار می شوند و هرچه این غلظ

الیت آنتی نشان دهنده این است که عصاره مورد نظر فع
اکسیدانی باالتري دارد که در این مطالعه کمترین میزان 

IC50را عصاره متانولی را دارا بود .
منحنی استاندارد محلول آمونیوم : FRAPنتایج تست 

آورده شده است و نتایج مربوط 3فروس سولفات در شکل 
دل میلی مول یون ي مختلف بر حسب معابه عصاره ها

ر گرم وزن گیاه بیان شد که در جدول فروس تولید شده ب
احیاکنندگی بیشتر آورده شده است و هرچه این میزان1

.باشد خاصیت آنتی اکسیدانی باالتر است
بحث

شناختمستلزمداروییگیاهانازصحیحاستفاده
ترکیباتوجودزیراآنهاستدرموجودشیمیاییترکیبات
در. گرددمیگیاهدردرمانیاثرباعثکهاستشیمیایی

وفالونوئیديترکیباتوجودهاآزمایشنیزتحقیقاین
و رزماري نعناععصاره.نمایندمیتاییدرافنولیک
آنتیفعالیتودندارباالییفالونوئیديوفنلیترکیبات

این یجنتا. ]28،29[دندهمیرانشانخوبیاکسیدانی
ها نمونهاکسیدانیآنتیفعالیتکهداد نشانآزمایش 

وکلو فالونوئیديفنلیترکیباتمقداربامستقیمرابطه
شود عصاره ، به طوریکه مشاهده میداردآنتوسیانینی

ترکیبات فنلی و فالونوئیدي متانولی با باالترین میزان 
در هر دو روشداراي باالترین خاصیت آنتی اکسیدانی

FRAP وDPPHدر این مطالعه همچنین فرضیه.است
ی و بین خاصیت آنتی اکسیدانوجود رابطه مستقیم

و مشخص شد که سنجیده شدمحتواي فنل و فالونوئید 

-=IC50)Yرابطه موثر و مثبتی بین محتواي فنل و

2.542X+204.4, R2=0.917(فالونوئید و محتواي و
IC50)Y=-0.410X+50.68, R2=0.885(به ،وجود دارد

بسیاري از مطالعات دیگر نیز این رابطه مستقیم را طوریکه 
ولی در تعدادي از مطالعات هیچ رابطه نشان داده بودند

فالونوئید و خاصیت آنتی بین محتوايمستقیمی 
دیگر نیزمطالعات. ]32- 30[ی نشان داده نشداکسیدان

باالعمدهدلیلفنلیترکیباتبودنباالکهدندهیمنشان
جملهازهاعصارهازبعضیاکسیدانیآنتیفعالیتبودن

2شکل بهمراجعهبا.]33[باشدقطبیهايعصاره
هاعصارهییداناکسآنتیظرفیتبینکهشودمیمشاهده

وداشتهوجودداريمعنیاختالفمختلفهايغلظتدر
وابستهتستدریاکسیدانیتآناثرمیزاندیگرعبارتبه
و با افزایش غلظت خاصیت آنتی باشدمیغلظتبه

شودمیمشاهده1شکلدر.اکسیدانی نیز باالتر می رود
یاکسیدانآنتیظرفیتمقایسهباIC50افزایشبترتیکه

، عصاره دي کلرومتانی،عصاره هگزانیصورتبههاعصاره
ر نتیجه د و دباشمیعصاره متانولی ،عصاره اتیل استاتی

عصاره متانولی با وجود داشتن کمترین ن گفتمی توا
باالترین خاصیت آنتی اکسیدانی را در این IC50میزان 

با باالترین میزان FRAPو همچنین در روش روش دارد
خاصیت آنتی اکسیدانی باالتري را در ،احیاکنندگی آهن

عصاره دي کلرومتانی این ولی از خود نشان داداین روش 
از FRAPنتی اکسیدانی را در روش گیاه هیچ خاصیت آ

خود نشان نداد و هیچگونه کمپلکس آبی رنگی را از خود 
صورتبهفنلیترکیباتکهاستذکربهالزم.نشان نداد

عنوانبهلذانمودهعملهیدروژندهندهعنوانبهموثري
و]34[کنندمیعملموثراکسیدانآنتییک

اکسیدانیآنتیفعالیتکهباورندبرایندانشمندان
علتبهکه ترکیبات فنلی ویژه اي هستند، فالونوئیدها

و ]35[باشدمیآنهاهیدروژنگذاشتناختیاردرقابلیت
خاصیت آنتی اکسیدانی که محققیندیگري در بررسی

Dracocephalumگونه دیگري از این جنس به نام 

integrifolium با روش راDPPH ،مشخص انجام دادند
خوبی که عصاره این گیاه خاصیت آنتی اکسیدانی شد 

در بررسی دیگري ]36[کمتر استBHTازداشته ولی 
Dracocephalumنیز بر روي گیاه  Integrifolium
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Bge. محتواي فنل تام سنجیده شد و مشخص شد که
میزان ترکیبات فالونوئیدي گلیکوزیله از آگلیکون 

طالعه حاضر نیز مکه در]37[فالونوئیدي بیشتر بود
ولی کمتر بودBHTخاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ها از 

می تواند BHTنزدیک به IC50عصاره متانولی با داشتن 
.جایگزین مناسبی براي آن باشد

گیرينتیجه
عصاره متانولی زرین کهدادنشانآمدهدستبهنتایج

تواندمیکه دارد، گیاه با خاصیت آنتی اکسیدانی خوبی
باشد BHTجایگزین مناسبی براي آنتی اکسیدان سنتزي 

گیاهدرفالونوئیديوفنولیپلیترکیباتاز طرفی و 

Dracocephalum kotschyiباال درايعمدهنقش
بودن خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی و اتیل 

جهتبیشتريمطالعاتامراینکه،دارنداستاتی این گیاه 
به ویژه گیاهاینموثرهترکیباتسازيخالصوجداسازي

.طلبدمیراعصاره هاي اتیل استاتی و متانولی 

یقدردانوتشکر
پ 92مقاله حاضر مستخرج شده از طرح پژوهشی با کد 

ی خراسان می باشد که توسط دانشگاه علوم پزشک681
ریاست و ازوسیلهبدین.تشمالی حمایت مالی شده اس

قیقات سالمت فراورده هاي مرکز تحمحترممعاونت
.آیدمیعملبهتشکروتقدیرشمالی طبیعی خراسان 
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Abstract
Background & Objectives : Dracocephalum kotschyi  is one of
the medicinal plants in Lamiaceae family and native to Iran, In
traditional medicine, this plant is used for treatment fever, joint
pain ,  rheumatism and is used as an anti-inflammatory and
contains essential oils, flavonoids, Rosmarinic acid and
monoterpene but  it is endangered due to indiscriminate
harvesting.
Materials and Methods: After preparation of different extracts
such as Hexane, Dichloromethane, Ethyl acetate and Methanol of
kotschyi, their antioxidant properties were measured by two
methods, DPPH and FRAP. BHT and vitamin C were used as
positive control for comparison. In this study, the amount of
phenols, flavonoids and anthocyanins were also measured.
Results: The results showed that the antioxidant activity was
dependent on concentration and the highest antioxidant activity
was observed in Methanolic extract and the lowest activity in the
hexane extract .Total phenol and flavonoid content of the
Methanolic extract was higher than other extracts. However, It
was a direct relationship between flavonoid and phenolic content
and antioxidant activity (R2=0.917, 0.885).
Conclusion: The more antioxidant activity of extracts was
obtained in the higher concentration, Furthermore the results
showed that flavonoids and phenolic compounds had a major
role in the antioxidant activity and more studies are needed for
the isolation and purification of specific active components of
this plant.
Keywords: antioxidant, phenols, flavonoids, Anthocyanin,
Dracocephalum kotschyi
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