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  چكيده
. هستند نيز هاي قرمز هموليز گلبول مهار اند كه داراي اثر  ناخته شدهاكسيدان ش آنتيبا نقش برخي مواد شيميايي در گياهان  :مقدمه
هاي  اكسيدان هاي سنتتيك به دليل سميت آنها محدود و توجه جوامع پزشكي به استفاده و يافتن آنتي اكسيدان مصرف آنتي امروزه

ها وجود دارد،  نچه كه در برخي بيماريآهاي خوني نظير  گياهان دارويي كه بتوانند از هموليز سلول. طبيعي معطوف گشته است
  .ارندجلوگيري كنند از اهميت زيادي برخورد

بر ميزان و برگ و ميوه گياه كرات  برگ گياه خاس، هندوانه ابوجهل گياهو گوشته متانولي برگ   در اين مطالعه اثر عصاره :هدف
  .تقرار گرف خون مورد بررسي هاي قرمز هموليز گلبولمهار 

ه و به دو گروه كنترل تهيسالم  افراد هاي خون از نمونه. تهيه شدبه روش سوكسله گياه  از هر ابتدا عصاره متانولي :روش بررسي
 35(دي هيدرو كلريد ) آميدينو پروپان 2(آزوبيس  2´و  2هاي قرمز از  جهت القاي پراكسيداسيون گلبول. و تست تقسيم شد

 )ليتر ليميكروگرم بر مي 150تا  5از (غلظت  دههاي قرمز خون در  گلبولالقايي اثر هر عصاره بر هموليز . استفاده شد) موالر ميلي
با  عصاره و عدم حضور هرها در حضور  گيري مقدار هموگلوبين آزاد شده از سلول ميزان هموليز با اندازه .مورد بررسي قرار گرفت
  .دشنانومتر تعيين  540سنجي در طول موج  استفاده از روش رنگ

ليتر و براي عصاره  ميكروگرم بر ميلي IC50، 58/5 عصاره متانولي برگ گياه كراتهاي مطالعه شده براي  در بين عصاره :نتايج
  .گيري شد اندازه AAPHليتر يعني بيشترين ميزان مهار هموليز در برابر  ميكروگرم بر ميلي IC50، 85/13 متانولي برگ گياه خاس

پيشگيري و يا وه بر عالاكسيدان طبيعي  به عنوان آنتيخاس  و هاي كرات از گياهاستفاده  دهد كه نتايج حاصل نشان مي :گيري نتيجه
  .باشدقابل مطالعه  تواند ميهاي قرمز خون بر اثر عوامل اكسيد كننده  هموليز گلبولجمله  ها از درمان بسياري از بيماري

  

  AAPH ،هندوانه ابوجهل خاس، كرات، هموليز، آنتي :واژگان گل
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  مقدمه
ترين منابع طبيعي ارزشمند دارويي  گياهان يكي از مهم

امروزه مورد توجه كشورهاي پيشرفته جهان قرار  هستند كه
بر اين به عنوان مواد اوليه جهت تبديل به   اند و عالوه گرفته

در اين زمينه ايران . شوند خطر براي انسان تلقي مي داروهاي بي
ترين منابع گياهان دارويي جهان به شمار  يكي از مالكان غني

اهي براي انواع اين رود كه داراي تنوع باالي شرايط زيستگ مي
هاي بسيار قديم، گياهان دارويي  از زمان]. 1[ باشد گياهان مي

آنها در سراسر جهان براي . شدند در طب سنتي استفاده مي
شدند  هزاران سال به عنوان داروهاي طبيعي به كار گرفته مي

، )WHO(امروزه مطابق با برآورد سازمان جهاني سالمت ]. 2[
درصد مردم  80اقبت از سالمت بيش از ي مر نيازهاي اوليه

انسان از ديرباز ]. 3[ باشد جهان وابسته به دارو و طب سنتي مي
ي خود  ها براي سالمت، پيشگيري، تسكين و درمان بيماري

گياهان دارويي و يا . داده است گياهان را مورد استفاده قرار مي
ه، هاي مختلف خام، عصار توان به شكل هايي از آن را مي بخش

هاي  عصاره. جوشانده، پودر شده و غيره مورد استفاده قرار داد
بسياري از گياهان نيز به طور مستقيم و خام براي درمان 

در صنعت داروسازي از گياهان . ]4[ شوند ها استفاده مي بيماري
دارويي و تركيبات شيميايي فعال موجود در آنها همچون 

لوئيد و تانن براي سنتز فنول، فالونوئيد، گليكوزيد، آلكا پلي
بر مصارف پزشكي، در تغذيه   عالوه. ]5[ شود دارو استفاده مي

اند چرا كه حاوي  اي براي آنها در نظر گرفته اهميت ويژه
از . ها هستند بسياري از مواد فعال بيولوژيكي همچون ويتامين
ها به عنوان خواص با ارزش ديگر منابع گياهي، استفاده از آن

ها تركيباتي هستند كه  اكسيدان آنتي. ]5[ باشد ان مياكسيد آنتي
هاي ديگر را كند كرده و يا از آنها  قادرند اكسيداسيون مولكول

گياهان دارويي به دليل دارا بودن فعاليت . ]6[ جلوگيري كنند
اكسيداني باال داراي مزايايي همچون كاهش فشار خون،  آنتي

كاهش خطر ابتال به عروقي،  -  هاي قلبي پيشگيري از بيماري
استفاده از . ]5[ سرطان، پاركينسون و غيره هستند

هاي سنتزي به علت اثرات جانبي نامطلوبي كه بر  اكسيدان آنتي
گذارند به تدريج كاهش يافته و جاي خود را  سالمت انسان مي

  با توجه به . ]7[ اند هاي طبيعي گياهي داده اكسيدان به آنتي

  

ين موضوع روشن است كه تحقيقات شده اهميت ا مطالب ذكر
اي براي دست يافتن به تركيبات طبيعي با خواص  گسترده

  .دارويي در جريان است
گيري آسيب ناشي از  هموليز در طول تاريخ جهت اندازه

ها كاربرد داشته  اكسيدان هاي آزاد و مهار آن با آنتي راديكال
امل در هاي قرمز ك است و مطالعات كمي با استفاده از گلبول

هاي قرمز خون سيستم  هموليز گلبول. خون انجام گرفته است
اكسيدان گياهان دارويي  تري براي ارزيابي خواص آنتي حساس

هاي قرمز به دليل غشاي غني از  از طرفي، گلبول. ]8[ باشد مي
هاي حساس به  ، يكي از سلول]7[ اسيدهاي چرب غيراشباع

هاي آزاد هستند  كالاسترس اكسيداتيو ايجاد شده توسط رادي
طور مداوم در ه كه به دليل نقشي كه در بدن بر عهده دارند ب

در اين مطالعه ما . ]9، 10[ گيرند ها قرار مي معرض اين راديكال
هاي  از يك تست زيستي بر اساس شكستن يا پارگي گلبول

هاي آزاد در خون انسان بهره  قرمز با القا بوسيله راديكال
 AAPHها بر اثر  سلول ييون ليپيدهاي غشااكسيداس. ايم برده

كه اين  ]8[ دشو هموليز منجر مي هنتيجدر به آسيب غشايي و 
با . ]11[ شود هاي طبيعي مهار مي اكسيدان هموليز به كمك آنتي

توجه به اينكه گزارشي راجع به بررسي فعاليت آنتي هموليز 
عصاره گياهان هندوانه ابوجهل و خاس موجود نيست، اين 

ررسي انجام شد تا در صورت مشاهده اثرات مطلوب، از اين ب
هاي راديكالي يا  گياهان در كاهش هموليز القا شده مولكول

در نهايت داروهايي با . برخي داروهاي اكسيداتيو استفاده شود
عوارض جانبي كمتر براي بيماراني كه به داليل خاص مثل 

تند، ، به استرس اكسيداتيو حساس هسG6PDنقص آنزيم 
  .طراحي شود

، در ]12[ گياه هندوانه ابوجهل از خانواده كوكوربيتاسه
نواحي خشك جنوبي، جنوب شرقي، برخي نواحي شمال 

ي گياه هندوانه  از دانه]. 13[ رويد شرقي و ديگر نقاط ايران مي
در درمان ديابت، از برگ آن براي درمان زردي و آسم و از 

ي و درد مفاصل استفاده ريشه در درمان التهاب سينه، زرد
 ز خواص مهم ديگر اين گياه، اثر ضدويروسي،ا]. 14[ شود مي
اكسيداني در  فعاليت آنتي. سرطان آن است ضد ميكروبي وضد

گيري  هاي آن اندازه ي گيا ه بيشتر از ساير بخش برگ و ساقه
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برگ آن كه داراي گليكوزيدهاي   از عصاره. شده است
هاي سرطان  شد در مهار رشد سلولبا مي Bو  Eكوكوربيتاسين 

  .]15، 16[ سينه استفاده شده است
اي است هميشه سبز از تيره خاس  درختچه ،خاسگياه 

)Aquifoliaceae(  هاي شمال  مناطق جنگل بيشتركه در
هاي گيالن، گلستان  اين گياه بومي ايران بويژه جنگل. رويد مي

تيره . باشد و مازندران و همچنين منطقه تالش آذربايجان مي
خاس در ايران فقط داراي يك جنس با يك گونه است كه 

، هس )ديلمان(هاي محلي مختلف مانند خاس، خاش  داراي نام
اطراف رشت و (، خچ، خج )گيالن و تنكابن(، گنگه )آستارا(

 تيغ گرگ يا وِرگ تلي ،)نور و كجور(، االش يا االس )تالش
  با گونه اين گونه. ]17[ باشد مي )مازندران(

Ilex paraguariensis كه در پاراگوئه واقع در شمال ،
رويد، ظاهراً تفاوت محسوسي  آرژانتين و جنوب برزيل مي

به علت داشتن  I. paraguariensis هاي گونه برگ. ندارد
تركيبات كافئيني مانند چاي و قهوه، به صورت دم كرده در اين 

انن و تركيبات همچنين به علت وجود ت. شود مناطق مصرف مي
ديگر، برگ آن مصارف دارويي دارد و به صورت خشك به 

هاي گونه ايراني درخت  برگ. شود كشورهاي ديگر صادر مي
، هرچند فاقد كافئين است ولي خواص )I. spinigera(خاس 

هاي شمالي  دارويي دارد و از قديم براي درمان ماالريا در بخش
شده و هنوز هم كم  ايران كه منطقه رويش آن است مصرف مي

اثر مدر و ملين و  ،برگ اين گياه .]18[ شود و بيش استفاده مي
  ].17[ آور و مسهل است بر و ميوه آن قي بت

با نام محلي ليلكي، از  Gleditsia caspicaكرات گياه 
بومي غرب آسيا، منطقه اين درخت . است Fabaceaeخانواده 

گونه دارد و  14جنس  اين. قفقاز آذربايجان و شمال ايران است
اين . باشد هاي آستارا تا نور مي دامنه انتشار آن محدود به جنگل

خارهاي . اي كاربرد دارد طور گستردهه گياه در طب سنتي ب
هاي  درمان بيماري براي .Gleditschia sinensis Lamگونه 

كه   در حالي. دشو پوستي همچون دمل بزرگ و گال استفاده مي
طور عمده در درمان سكته، سردرد، ه وه آن بغالف بالغ و مي

هاي خشك شده گونه  ميوه. ]19[ شود سرفه و آسم استفاده مي
Gleditsia japonica Miquel. عنوان ه در طب شرقي ب

ي اصلي  ساپونين ماده. شود آور استفاده مي داروي مدر و خلط
ساپونين جدا شده . هاي مختلف اين جنس است هاي گونه ميوه

زخم،  هاي مختلف اين جنس داراي خواص ضد هاز گون
جدا شده از ميوه  Cساپونين  مثالً. آلرژي است التهاب و ضد ضد

هاي ساپونين  به عنوان اولين نمونه G. japonicaگونه 
  ].20[ گزارش شد HIVترپني با فعاليت قابل توجه ضد  تري

 
  ها مواد و روش

  مواد
، مرك درصد از شركت 5/99با خلوص  متانولحالل 

AAPH  آكروس شركتاز  98با درصد خلوص ،
  .باشند مي درصد از شركت مرك 99 اسيدآسكوربيك با خلوص

  
  آوري نمونه جمع

هاي گوشته و برگ گياه  گيري، از بخش عصارهبراي 
، برگ گياه خاس و برگ و ميوه گياه كرات ابوجهلهندوانه 

مان و استفاده شد كه به ترتيب از شهرستان ارزوئيه استان كر
هاي سنگچال شهرستان آمل استان مازندران و  جنگل
آوري و  و شهرستان آمل استان مازندران جمع هاي زيار جنگل

شناسي دانشگاه مازندران شناسايي  توسط هرباريوم زيست
  .شدند

افراد سالم از مركز بهداشت و آزمايشگاه هاي خون  نمونه
  .تهيه شد پاتولوژي و تشخيص طبي شهرستان بابلسر

  
  گيري و تغليظ عصاره عصاره

هاي  ابتدا بخشاستخراج عصاره از گياه خشك شده،  جهت
مورد استفاده گياهان مذكور در دماي اتاق و دور از نور مستقيم 
خورشيد خشك شده و با آسياب به صورت پودر يكنواختي 
. درآورده شد تا سطح تماس بيشتري با حالل داشته باشند

گرم پودر خشك شده اندام  20سپس عمل استخراج براي 
درصد به روش سوكسله  5/99ليتر متانول  ميلي 300گياهي در 
. ساعت انجام داده شد 14درجه به مدت  70تا  50در دماي 

ترتيب استخراج عصاره به روش سوكسله براي هر قسمت  بدين
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هاي  سپس براي تغليظ عصاره. دش به طور جداگانه انجام
درجه استفاده  40كن چرخان دماي  مذكور، از دستگاه تبخير

  .شد
  

  تهيه سوسپانسيون گلبولي
هاي هپاريني  كه خون افراد سالم در لوله ترتيب بدين

ي سانتريفيوژ  هاي قرمز آن به وسيله آوري و سپس گلبول جمع
آنگاه . دشاز پالسما جدا  rpm 3000دقيقه با دور  10به مدت 

در . شستشو داده شد  :4/7pHسه بار با بافر فسفات سالين با 
 g  12000دقيقه با دور 10آخرين مرحله شستشو، به مدت 

  ].9[ سانتريفوژ انجام شد
  

  سنجش اثر عصاره گياهان بر گلبول قرمز
، 20، 0هاي  براي بررسي اثر عصاره بر گلبول قرمز، غلظت

ليتر از عصاره  ميكروگرم بر ميلي 150و  100، 80، 60، 40
هاي  تهيه شد و سپس اثر آن بر گلبولگياهان در بافر فسفات 
درجه  37دقيقه انكوباسيون در  30قرمز خون پس از 

  .گراد مورد سنجش قرار گرفت سانتي
  

  هاي قرمز خون در هموليز گلبول AAPHتعيين غلظت مؤثر 
در  AAPHموالر از محلول  ميلي 100تا  25هاي  غلظت

بولي در دماي ليتر سوسپانسيون گل ميلي 1/0هاي آزمايش با  لوله
ماري انكوبه  گراد به مدت دو ساعت در بن درجه سانتي 37

سانتريفوژ  rpm 4000دقيقه با دور  10شده و سپس به مدت 
نانومتر با استفاده از  540آنگاه جذب محلول فوقاني در . شدند

ترتيب غلظتي از  بدين. دش خواندهدستگاه اسپكتروفتومتر 
AAPH  شود، با  لبول قرمز ميدرصد هموليز گ 50كه موجب

. به دست آورده شد، رسم نمودار و به كمك رگرسيون خطي
به كمك رابطه  AAPHميزان درصد هموليز براي هر غلظت 

  :زير محاسبه شد
(OD AAPH / OD Water) × 100 
 

OD AAPH :مجاورت جذب نمونه خون در AAPH  
OD Water :مجاورت آب مقطر جذب نمونه خون در  

  هموليز عصاره گياهان نتيفعاليت آ سنجش
، 60، 40، 20، 15، 10، 5، 0هاي  در اين مورد هم غلظت

ليتر از عصاره گياهان در  ميكروگرم بر ميلي 150و  100، 80
هايي در دو گروه تست  بافر فسفات تهيه شد و سپس آزمايش

به هر . دشگياهي بود، انجام   و شاهد كه فاقد هر گونه عصاره
گياهي موردنظر و   ليتر عصاره ميلي 1/0 هاي تست يك از لوله

سپس به هر دو . شدهاي شاهد معادل آن بافر افزوده  به لوله
 1/0و  )PBS(ليتر بافر فسفات سالين  ميلي 9/0سري لوله 

ها به مدت  آنگاه لوله. ليتر سوسپانسيون گلبولي اضافه شد ميلي
]. 8[ گراد انكوبه شد ي سانتي درجه 37ماري  دقيقه در بن 30

  ، )موالر ميلي AAPH )35ليتر  ميلي 1پس از مخلوط كردن با 
سپس . گراد انكوبه شد ي سانتي درجه 37ماري  ساعت در بن 2

، 10، 11[شد سانتريفوژ  rpm  4000دقيقه با دور 10به مدت 
نانومتر كه بيانگر ميزان  540آنگاه جذب محلول فوقاني در  .]9

باشد با  عني ميزان هموليز ميها ي ده از سلولهموگلوبين آزاد ش
ميزان . ]7، 11[ دش خواندهاستفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر 

 ها به كمك رابطه زير محاسبه شد درصد مهار هموليز عصاره
]10:[  

(OD AAPH - OD test / OD AAPH) × 100 
  

  .به عنوان كنترل مثبت از آسكوربيك اسيد استفاده شد
  

  آماري آناليز
 Microsoft excelافزار  ها به كمك نرمتمامي نمودار

 one sample T آزمون با ها ترسيم شد و داده 2010نسخه 

test يك طرفه واريانس و آناليز )One-Way ANOVA( 
ه ب نتايج. شد بررسي SPSS 21 افزاري نرم برنامه توسط
 در سطح آماري تفاوت و معيار انحراف ±ميانگين  صورت

  .دش ارائه )>p 05/0(درصد  5 دار يمعن
  

  نتايج
 هاي قرمز گياهان بر گلبول  اثر عصاره

دقيقه انكوباسيون عصاره متانولي برگ و گوشته  30بعد از 
گياه هندوانه ابوجهل، برگ گياه خاس و برگ و ميوه گياه 
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هاي قرمز  هاي قرمز، ميزان درصد هموليز گلبول كرات با گلبول
ايش در نموداري نسبت به مقدار عصاره به كار رفته در آزم

آورده شده است  1شماره  نموداردر گيري  رسم و نتايج اندازه
به  CCPبه عصاره برگ هندوانه ابوجهل،  CCLكه در آن 

به عصاره برگ گياه  ISLعصاره گوشته هندوانه ابوجهل، 
به عصاره ميوه  GCFبه عصاره برگ كرات و  GCLخاس، 

داري در اين مورد نتايج مطالعات نمو. گياه كرات اشاره دارد
ها با  نشان داد كه مقايسه ميزان درصد هموليز ناشي از عصاره

 درصد 100(هاي قرمز با آب مقطر  ميزان هموليز گلبول
كننده  كه عصاره هر سه گياه اثر هموليز نموده، مشخص )هموليز

نتايج مطالعات . هاي قرمز خون ندارند بر گلبول

ها تفاوت  تمامي عصارهكند كه  ييد ميأآماري هم آن را ت
  داري را در برابر هموليز آب از خود نشان دادند  يمعن

)001/0 p<.(  
 

  هاي قرمز خون انسان بر گلبول AAPHاثر 
براي ايجاد هموليز در محيط آزمايشگاهي  AAPHاز 

 هساعت 2ترتيب كه بعد از انكوباسيون  بدين. استفاده شد
AAPH  با گراد ه سانتيدرج 37هاي قرمز در دماي  گلبولبا ،

موالر از اين ماده به  ميلي 35غلظت  ،2 شماره نمودارتوجه به 
 50به  مي تواندكمك رگرسيون خطي به دست آورده شد كه 

  .دوشمنجر هاي قرمز  درصد هموليز در گلبول
  

  
  

ها اثر  يك از عصاره شود هيچ طور كه مشاهده مي همان. انساناثر عصاره متانولي گياهان هندوانه ابوجهل، خاس و كرات بر گلبول قرمز خون  -1شماره  نمودار
. پوشي است با آب مقطر قابل چشم) درصد 100(درصد بوده است كه در قياس با هموليز كامل  4ي قابل توجهي بر گلبول قرمز نداشتند و نهايت ميزان هموليز حدود  هموليزكننده

   ).SD ±ميانگين ( باشد اين نتايج حاصل سه تكرار در هر مورد مي ).>001/0p(موليز آب از خود نشان دادند را در برابر ه داري يها تفاوت معن تمامي عصاره
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درصد هموليز  50موجب  AAPHموالر  ميلي 35غلظت  ،با توجه به رگرسيون خطي نمودار. بر گلبول قرمز AAPH اثر هموليزكنندگي -2شماره  نمودار

        )SD ±ميانگين ( باشد تايج حاصل سه تكرار در هر مورد مياين ن .هاي قرمز شد گلبول
  

 
اين نتايج حاصل سه تكرار در هر . AAPHدر برابر هموليز ناشي از مورد مطالعه عصاره متانولي گياهان هاي مختلف  غلظتاثر مهاري  -3شماره  نمودار

        )SD ±ميانگين ( باشد مورد مي
  

هموليز القايي  ابرسنجش فعاليت عصاره گياهان در بر
AAPH  

  

عصاره به  بعد از انكوباسيون سوسپانسيون گلبولي با هر
گراد، محلول به مدت  درجه سانتي 37دقيقه در دماي  30مدت 

در همين دما انكوبه شد و سپس ميزان  AAPHدو ساعت با 

نانومتر با استفاده از دستگاه  540جذب محلول فوقاني در 
 IC50نتايج با به دست آوردن ميزان . خوانده شداسپكتروفتومتر 

 1 شماره مطرح شد كه در جدولبراي هر قسمت گياهان 
 به ترتيب عصاره متانولي برگ گياه كرات با. شده است آورده
IC50 58/5 ليتر بيشترين ميزان مهار هموليز و  ميكروگرم بر ميلي
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ميكروگرم بر  IC50 73/18متانولي ميوه گياه كرات با عصاره 
را از خود  AAPHليتر كمترين ميزان مهار هموليز در برابر  ميلي

در اين تست از آسكوربيك . )3نمودار شماره ( نشان دادند
 نموداربا توجه به . اسيد به عنوان كنترل مثبت استفاده شد

ميكروگرم بر  5/4براي آسكوربيك اسيد  IC50ميزان  4 شماره
ا عصاره متانولي ليتر به دست آورده شد كه قابل قياس ب ميلي

  .باشد گياه كرات مي

تفاوت ميزان مهار هموليز به وسيله  5 شماره نمودار در
) آسكوربيك اسيد(كنترل مثبت با هاي مورد مطالعه و  عصاره
به عصاره  CCLشده است كه در آن  نشان دادهنمودار  در يك

وشته هندوانه عصاره گ به CCPبرگ هندوانه ابوجهل، 
به عصاره  GCLصاره برگ گياه خاس، به ع ISLابوجهل، 

به اسيد   AAبه عصاره ميوه گياه كرات و GCFبرگ كرات، 
  .آسكوربيك اشاره دارد

  
  ليتر برحسب ميكروگرم بر ميلي عصاره متانولي برگ خاس، گوشته و برگ هندوانه ابوجهل و برگ و ميوه گياه كرات IC50ميزان  -1 شماره جدول

  عصاره متانولي گياهان  گوشته هندوانه ابوجهل  برگ هندوانه ابوجهل  برگ گياه خاس  كراتبرگ گياه   ميوه گياه كرات

048/0  ±73/18  03/0 ± 58/5  02/0  ±85/13  04/0  ±57/15  04/0 ± 81/17  IC50 (µg/ml) 

حضور و  شود و ميزان هموگلوبين آزاد شده در قرمز اضافه مي هاي غشاي گلبول ههموليزكنند هبه عنوان ماد  AAPHسوسپانسيوني از گلبول قرمز تهيه شده، سپس به آن محلول
  .انحراف معيار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است  ±نتايج به صورت ميانگين. گيري شد نانومتر اندازه 540ها در طول موج  غياب عصاره

  
 

 
براي هر غلظت ) SD ±ميانگين (هر يك از نقاط حاصل سه تكرار  .AAPH آسكوربيك اسيد بر هموليز القاييهاي مختلف  ي غلظتاثر مهار -4 شمارهنمودار

  .براي آسكوربيك اسيد گزارش شد IC50: 4.5 (µg/ml)رگرسيون خطي ميزان  با توجه به نمودار و به كمك. باشد آسكوربيك اسيد مي
 

 

140 



  چهاردهم، دوره دوم، ل فصلنامه گياهان دارويي، سا
  1394پنجاه و چهارم، بهار  شماره مسلسل

 

...قرمز هاي گلبول مهار هموليز  

 

 
بهترين اثر مهاري را عصاره متانولي برگ . هاي برابر در غلظت اسيد سكوربيكآ اثرعصاره گياهان با  القايي بوسيله مقايسه اثر مهار هموليز -5 شماره نمودار

) ميكروگرم بر ميلي ليتر 20(ميزان مهار با عصاره مذكور در بيشترين غلظت مورد استفاده . است) آسكوربيك اسيد(گياه كرات نشان داد كه قابل قياس با كنترل مثبت 
عدم  و ***با  p>05/0و  ** با p>01/0و  * با p>001/0 نسبت به كنترل داري يمعن نموداردر  ).p<05/0( ز خود نشان ندادداري با مهار نمونه كنترل ا يتفاوت معن

          .مشخص شده است ****داري با  يتفاوت معن
  

همچنين نتايج آماري نشان داد كه عصاره متانولي برگ گياه 
بت يعني كرات در بيشترين غلظت قابل قياس با نمونه كنترل مث

ليتر در صورت شرايط  ميكروگرم بر ميلي 20در غلظت 
داري را نسبت به نمونه  يتفاوت معن >05/0pداري با  يمعن

از  AAPHهاي قرمز در برابر  كنترل در مهار هموليز گلبول
ليتر تمام  ميكروگرم بر ميلي 5در غلظت  .خود نشان نداد

ري را با دا يهاي گياهان مورد استفاده تفاوت معن عصاره
001/0<p  نسبت به نمونه كنترل از خود نشان دادند به جز

  در غلظت . را نشان داد p>05/0عصاره برگ گياه كرات كه 
هاي گياهان مورد  ليتر تمامي عصاره ميكروگرم بر ميلي 10

نسبت به نمونه كنترل  p>001/0داري را با  ياستفاده تفاوت معن
ليتر تمامي  كروگرم بر ميليمي 15در غلظت . از خود نشان دادند

داري  يتفاوت معن p>001/0هاي گياهان مورد استفاده با  عصاره
را نسبت به نمونه كنترل از خود نشان دادند به جز عصاره برگ 

ميكروگرم  20در غلظت . را نشان داد p>05/0گياه كرات كه 
 ،p>01/0ليتر عصاره برگ گياه هندوانه ابوجهل با  بر ميلي

گوشته هندوانه ابوجهل و برگ گياه خاس و ميوه  عصاره بخش
داري را نسبت به نمونه كنترل  يتفاوت معن p>001/0كرات با 

تفاوت  p<05/0از خود نشان دادند و تنها برگ گياه كرات با 
طور ه ب. داري را نسبت به نمونه كنترل از خود نشان نداد يمعن

ولي برگ گياه كلي در اين مطالعه نشان داده شد كه عصاره متان
  .را مهار كند AAPHتواند با قدرت، هموليز ناشي از  كرات مي

  

  بحث
هاي مختلف در پالسما،  اكسيدان رغم وجود آنتي علي

هاي  سيستم دفاعي بدن به تنهايي قادر به از بين بردن راديكال
مين أآزاد ايجاد شده در بدن نيست و به همين جهت نياز به ت

به وسيله منابع  بع طبيعي دارد كه عمدتاًها از منا اكسيدان آنتي
همچنين شواهد زيادي مبني بر  ].21[ شود گياهي تأمين مي
هاي ساختگي وجود دارد كه باعث  اكسيدان مضر بودن آنتي

هاي مختلف از جمله آسيب كبدي و ايجاد سرطان در  بيماري
هاي  اكسيدان بنابراين نياز به آنتي. اند حيوانات آزمايشگاهي شده

قوي با سميت كمتر و اثربخشي بيشتر يك ضرورت 
  ].22[ دناپذير است كه در بسياري از گياهان وجود دار اجتناب

هاي فعال اكسيژن و اثرات  هاي آزاد و گونه موضوع راديكال
آنها بر سيستم بيولوژيك، يكي از مباحث مهم و مطرح در 
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به ناپذير  توانند به طور برگشت اين عوامل مي. پزشكي است
ها، ليپيدها و  هاي حياتي نظير اسيدنوكلئيك، پروتئين مولكول

ها قادرند  اكسيدان آنتي. ها آسيب وارد نمايد ليپوپروتئين
 هاي بيولوژيك را در برابر اين عوامل حفاظت نمايند سيستم

]23.[  
اكسيداني خيلي قوي  هاي گياهي اثرات آنتي بعضي عصاره

گياهان مورد بررسي قرار  دارند كه اين خاصيت در بسياري از
اكسيداني  گياهاني كه از نظر خواص آنتي. ]24-28[ گرفته است

هموليز بهتري  خواص آنتي داراي پتانسيل بااليي باشند، معموالً
  .دهند را نيز از خود نشان مي

اي نشان داده شد كه هر چه غلظت  در مطالعه1383در سال 
يش يابد، ميزان عصاره گياه دارويي در محيط آزمايشي افزا

گياه  28آنها با بررسي . دشوهموليز گلبول قرمز نيز كمتر مي
دارويي نشان دادند كه تعدادي از گياهان همچون گل سرخ، 

اكسيداني بااليي بوده و  گلي داراي قدرت آنتي مرزنجوش، مريم
توانايي بيشتري در مهار هموليز گلبول قرمز در برابر عامل 

اين امر به دليل . از خود نشان دادند) آب اكسيژنه(اكسيدان 
هاي موجود در عصاره گياهان دارويي در  اكسيدان دخالت آنتي

وجود ه هاي آزاد ب و يا راديكال سازي پراكسيد هيدروژن خنثي
هاي بيولوژيكي  آمده در نتيجه حمله اين مولكول به مولكول

اين موضوع در مورد بررسي انجام شده ما هم ]. 23[ است
در بررسي انجام شده با افزايش غلظت . كند صدق مي

هاي قرمز در برابر  هاي گياهي ميزان مهار هموليز گلبول عصاره
AAPH افزايش يافت.  
برگ گياه هندوانه ابوجهل مورد مطالعه قرار  2013سال  در
اين گياه داراي تركيبات شيميايي مختلف مانند . گرفت

ربوهيدرات، پروتئين، استروئيدها، آلكالوئيدها، فالونوئيد، ك
باشد كه آن  گليكوزيد، ساپونين، اسيدآمينه و تركيبات فنلي مي

هاي مختلف و ساخت  را به گياهي مفيد در درمان بيماري
اين گياه در . داروهاي مفيد براي استفاده انسان مبدل كرده است

طب سنتي مفيد شناخته شده است پس استانداردسازي آن براي 
سال  در]. 12[ باشد ازي داراي اهميت مياستفاده در داروس

با بررسي گياه هندوانه ابوجهل گزارشي نيز به چاپ  2010
رسيده است كه برگ اين گياه داراي خواص زيستي قابل 

توان به خواص  باشد كه از جمله آن مي توجهي مي
حس كننده موضعي  اكسيدان، بي ضدميكروبي، ضدديابت، آنتي

  ].16[ التهاب اشاره كرد و ضد
نشان داده شد  ،در گروه ما انجام شد در گزارشي كه قبالً

كه ريشه و گوشته هندوانه ابوجهل داراي قدرت احياكنندگي و 
گيري توان  بوده و در اندازه DPPHبه دام اندازي راديكال آزاد 

عصاره . باشد اكسيداني كل نيز داراي وابستگي غلظتي مي آنتي
اكسيدان  به عنوان آنتي ها ايشمتانولي ريشه در تمام اين آزم

اين موضوع در بررسي  .]29[ تر از گوشته ظاهر شده است قوي
در مطالعه حاضر با افزايش غلظت . حاضر هم نشان داده شد

 هاي قرمز با هاي گياهي در برابر مهار هموليز گلبول عصاره
AAPH در اين مطالعه  .اند رفتار افزايشي از خود بروز داده

در  داونه ابوجهل مهار هموليز خوبي را مخصوصاًبرگ گياه هن
ليتر از خود نشان داد كه قابل  ميكروگرم بر ميلي 20غلظت 

قياس با آسكوربيك اسيد در همين غلظت است كه نمايانگر 
تركيبات مفيد موجود در آن است كه داراي خواص 

 3 شماره نمودارهمانطور كه در . باشند اكسيداني مي آنتي
گيري شده براي عصاره  اندازه IC50ود ميزان ش مشاهده مي

گزارش  ليتر ميكروگرم بر ميلي 57/15 متانولي برگ گياه مذكور
ميكروگرم بر  81/17كه نسبت به گوشته آن با مقدار  شد
  .تري را از خود نشان داد اثر مهاري قوي ليتر ميلي

يكي از گياهان بومي ناحيه  (Ilex spinigera)گياه خاس 
باشد، كه تنها يك جنس و يك گونه از  مي مازندرانهاي  جنگل

اين گياه در ايران وجود دارد، كه تا به امروز تحقيقات زيادي 
روي آن صورت نگرفته است و اطالعات علمي در مورد گياه 

Ilex spinigera باشد، گونه اروپايي اين گياه،  در دسترس نمي
جنوب نتين و اكه بومي آرژ Ilex paraguariensis يعني

ي ايراني  برزيل است، ظاهراً تفاوت محسوسي با اين گونه
اي در مورد خواص اين گياه  و تحقيقات گسترده ]18[ دندار

  . وجود دارد
  هاي آبي و الكلي برگ گياه در بررسي كه بر روي عصاره

I. paraguariensis  انجام شد، عصاره آبي اين گياه در مهار
يداسيون وابسته به و اكس LDLگسترش اتواكسيداسيون 

H2O2 فعاليت زيادي داشته است و حتي قابل مقايسه با ،
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...قرمز هاي گلبول مهار هموليز  

 

آسكوربيك اسيد بوده است و عصاره الكلي توانايي كمتري از 
خواص در بررسي  .]28، 30[ خود نشان داده است

 نتايج نشان I. paraguariensisاكسيدان عصاره آبي گياه  آنتي
آنزيمي و غير آنزيمي  پراكسيداسيون ،كه اين عصاره اند داده

همچنين اين عصاره از طريق افزايش . كند ليپيدها را مهار مي
 در برابر راديكال موجود زندهاكسيداني  دفاع آنتيتوان سيستم 

و پراكسيداسيون  DPPHآزاد، قدرت مهار راديكال  هاي
در  ].31[ در غشاي سلول قرمز را هم دارد H2O2وابسته به 

و برخي  I. paraguariensisگونه اي اين  بررسي مقايسه
گونه داراي بيشترين اين كه نشان داد  نتايجآن، ديگر هاي  گونه

در گزارشي ديگر نشان داده ]. 32[ است اكسيداني خاصيت آنتي
داراي تركيبات كافئيك اسيد،  I. paraguariensis شد كه
رونيك اسيد، كوئرستين، كوئينيك اسيد و روتين وگلوك ،كافئين
عالوه بر اين داراي خاصيت تحريك سيستم عصبي . است

مركزي، ادرارآور و سودمند براي سيستم قلبي عروقي است و 
همچنين عصاره . همچنين براي كنترل چاقي پيشنهاد شده است

كند و از  در برابر اكسيداسيون محافظت مي DNAاين گياه از 
  .]33[ كند جلوگيري مي LDLليپوپراكسيداسيون 

كه اين گياه يك  مشخص شد ات اخيردر تحقيقاز طرفي 
اكسيدان،  هاي خواص آنتي نمونه عالي براي تحقيقات در زمينه

ها،  ليپوپروتئين in vitroهاي شيميايي و همچنين مطالعات  مدل
  .باشد مي غيره چربي خون، اثرات ضد سرطان و

I. paraguariensis  باعث كاهش سطحLDL  و كلسترول در
اكسيداني پالسما  شود و همچنين خاصيت آنتي خون انسان مي

اكسيدان در انسان توسط اين گياه به طور  هاي آنتي و بيان آنزيم
شود و به عنوان يك ضد سرطان باعث كاهش  مثبت تنظيم مي

 شود و يك عامل مؤثر در اي مي دو رشته DNAشكست 
هاي ما  نتايج ارزيابي]. 34[ هاي اكسيداتيو است استرس كاهش
دهد كه  بر آن نشان مي ييد و عالوهأهاي گياه را ت ين فعاليتهم ا

هاي  عصاره متانولي برگ گياه خاس توانايي مهار هموليز گلبول
  .داراست AAPHقرمز را در برابر 

گياه كرات  ،سومين گياهي كه مورد مطالعه قرار گرفت
Gleditsia caspica باشد كه تنها  هاي مازندران مي از جنگل

وه اين گياه تحقيقاتي انجام شده كه منجر به بر روي مي

شناسايي و جداسازي تركيبات ساپونين شده است كه خواص 
  .]20، 21[ درماني متعددي براي آنها گزارش شده است

ما عصاره متانولي هر سه گياه هيچ  هاي در آزمايش
 شماره نمودارهموليزي روي گلبول قرمز موجب نشدند كه در 

بنابراين از عصاره اين گياهان براي . باشد قابل مشاهده مي 1
آزمايش مهار و يا كاهش هموليز القا شده توسط تركيب 

گونه كه در  همان. در گلبول قرمز استفاده شد AAPHشيميايي 
نشان داده شده است با مقايسه ميزان مهار اين  5 شماره شكل
عنوان كنترل ه هاي گياهي با آسكوربيك اسيد كه از آن ب عصاره

  برابر  IC50 مثبت استفاده شد، عصاره برگ گياه كرات با
ليتر باالترين اثر مهار هموليز را نشان  ميكروگرم بر ميلي 58/5
ها مشخص شده است كه  از مقايسه فعاليت عصاره. داد

هاي برگ كرات و همچنين برگ هندوانه ابوجهل در  عصاره
ر شبيه اسيد ليتر و باالتر بسيا ميكروگرم بر ميلي 20هاي  غلظت

  .نمايند آسكوربيك عمل مي
  
  گيري نتيجه

اكسيدان  بدون شك با مطالعات بيشتر بر روي خواص آنتي
به عنوان عوامل  خاسو آنتي هموليز عصاره گياهان كرات و 

هاي اكسيداتيو و نيز در برابر عوامل  كننده در استرس مهار
هاي قرمز خون امكان  كننده و شكننده غشا گلبول تضعيف

هاي خون  توسعه داروهاي جديد در زمينه درمان هموليز سلول
فسفات  -6با نقص آنزيم گلوكز  افراد بيمار مخصوصاً

لذا پس از جداسازي و شناسايي . ژناز وجود دارد دهيدرو
هاي  هاي مذكور، بررسي مكانيسم تركيبات موجود در عصاره

ايت اعمال اثر ضد هموليز براي درك بهتر اثربخشي دارو و هد
نياز دي جهت كاربردي شدن تحقيقات موردمطالعات بع

در نتيجه بايستي عوارض جانبي احتمالي گياهاني كه . باشد مي
اند در حيوانات  در محيط آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته

هاي آينده مورد ارزيابي  آزمايشگاهي و يا انسان نيز در پژوهش
  .قرار گيرند
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  و قدرداني تشكر
  بندي اين تحقيق از سوي معاونت  ايي كه بودجهاز آنج

  

  
  

  أمين اعتبار شده استمحترم پژوهشي دانشگاه مازندران ت
  .دشو دينوسيله از ايشان تشكر و قدرداني ميب 
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Abstract 
 

Background: Many plants chemical substances that possess antioxidant properties, were known 

that might have an antihemolytic effect on erythrocytes. The use of synthetic antioxidants 
however, has been limited because of their toxicity and side effects. Therefore, medical 
researchers have intensified their quest to find natural antioxidants.  

Objective: The effect of extract of leaf and pulp of Citrullus colocynthis, leaf of Ilex spinigera 

and leaf and fruit of Gleditsia caspica as medicinal plants were investigated on red blood cell 
hemolysis.  

Methods: The plants were extracted in MeOH as solvent by soxhlet apparatus. Blood samples 

were collected from health volunteers and divided into two groups: test and control. Red blood 
cell peroxidation for each extract (5 - 150 µg/ml) was induced using AAPH (2, 2�-azo-bis-(2-
amidinopropane) dihydrochloride) (35 mM). Percentage of hemolysis was measured 
spectrophotometrically by reading the absorbance at 540 nm as released hemoglobin from the cell 
in the presence and absence of the extracts.  

Results: Leaf extract of Gleditsia caspica with IC50: 5.58 ± 0.03 µg/ml and Ilex spinigera with 

IC50: 13.85 ± 0.02 µg/ml showed the higher inhibitory effect on hemolysis among other extracts. 

Conclusion: The results show that the use of the plants, Gleditsia caspica and Ilex spinigera, as 

natural antioxidants in the prevention and treatment of many diseases, including hemolysis of red 
blood cells by oxidizing agents can be studied. 
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