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چکیده
مقدمه :گیاه دارویی آویشن ایرانی ( )Thymus persicusاز جمله گیاهان بومی ایران است که جوشانده و عصارههای آن استفاده
های غذایی و دارویی فراوانی دارند.
هدف :بررسی محتوای متابولیتی عصاره های گیاه آویشن ایرانی و تعیین بهترین عصاره از نظر میزان قدرت آنتیاکسیدانتی و خواص
ضددیابتی و ضدآلزایمری.
روش بررسی :میزان محتوای فنلی ،فالونوئیدی و تاننی نمونهها ،به ترتیب با معرفهای فولین -سیکالتیو AlCl3 ،و فولین -دنیس
اندازهگیری شد و برای تعیین محتوای ساپونینی ،روش وانیلین -سولفوریک اسید به کار رفت .بررسی قدرت آنتیاکسیدانتی عصارهها
با چهار روش مهار رادیکالهای آزاد  DPPHو  ،OHروش فسفومولیبدنیوم و تعیین قدرت کیلیتکنندگی یون فروس انجام شد.
برای بررسی قدرت ضددیابتی نمونهها میزان اثر بازدارندگی آنها بر فعالیت دو آنزیم آلفا-آمیالز و آلفا-گلوکوزیداز و برای بررسی
قدرت ضدآلزایمری ،از اندازهگیری اثر مهاری نمونهها بر روی دو آنزیم استیل و بوتیریل کولین استراز استفاده شد.
نتایج :جوشانده و عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن ایرانی دارای ترکیبات فنلی ،فالونوئیدی و تاننی باالتری نسبت به عصارههای
دیگر بودند .از نظر محتوای ساپونینی عصاره اتیل استاتی دارای بیشترین مقدار بود .بر اساس نتایج تستهای آنتیاکسیدانتی جوشانده
و عصاره هیدروالکلی باالترین پتانسیل را داشتند .در تستهای ضددیابتی (مهار آنزیمهای آلفا-آمیالز و آلفا-گلوکوزیداز) و
ضدآلزایمری (مهار آنزیمهای استیل و بوتیریل کولین استراز) نیز جوشانده و عصاره هیدروالکلی قدرت باالیی نشان دادند و به شکل
معنیداری در مقایسه با دیگر عصارهها اثر مهاری باالتری داشتند.
نتیجهگیری :قدرت باالی جوشانده و عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن ایرانی از نظر اثر آنتیاکسیدانتی و خواص ضددیابتی و
ضدآلزایمری را میتوان به مقدار بیشتر ترکیبات فنلی ،فالونوئیدی و تاننی در این عصارهها ارتباط داد.
گلواژگان :آویشن ،جوشانده ،عصاره ،محتوای متابولیتی ،مهار آنزیمی
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آویشن ایرانی ( :)Thymus persicusگیاهی حاوی متابولیتهای فعال با اثرات آنتیاکسیدانتی،

آويشن ايراني :گياهي حاوي ...

 (Ronniger ex Rech.f.) Jalasاز جمله گیاهان بومی ایران

کاربردهای ترکیبات فرار و معطر موجود در آنها پرداخته است.

و متعلق به تیره نعنائیان ) (Lamiaceae=Labiataeاست .این

بر اساس این مطالعات دو مونوترپن تیمول و کارواکرول

گونه یکی از گونههای انحصاری جنس آویشن ) (Thymusدر

(شکل شماره  ،)1اصلیترین ترکیبات موجود در اسانس گونه

ایران است که بیشتر در شمال غرب ایران بویژه استانهای

های مختلف آویشن هستند و عالوه بر آنها موادی نظیر

زنجان و آذربایجان غربی یافت میشود [ .]1گونههای مختلف

لینالول ،پارا-سیمن ،گاما-ترپینن ،بورنئول1 ،و-8سینئول،

این جنس از گذشته به عنوان ادویه و طعمدهنده دارای

کامفرول و بتا-کاریوفیلن از مهمترین اجزای تشکیلدهنده

مصارف مختلف غذایی بودهاند .همچنین دمکرده و جوشانده

اسانس این گونهها به حساب میآیند [ .]2 ،6 ،7عالوه بر این

اندام هوایی این گیاهان در طب سنتی ایران به عنوان عامل

ترکیبات فرار ،حضور سایر متابولیتهای ثانویه نظیر

تقویتکننده ،ضدنفخ ،ضدالتهاب ،کمک کننده به هضم و خلط

رزمارینیک اسید ،کلروژنیک اسید ،فالونوییدهایی نظیر آپیجنین

آور مورد استفاده قرار گرفتهاند [ .]2در مطالعات انجام شده بر

و ترکیبات تریترپنوییدی پنج حلقهای مانند بتولینیک اسید،

روی گیاهان این جنس ،وجود خواص ضدباکتریایی،

اولئانولیک اسید و اورسولیک اسید در گونههای مختلف

ضدقارچی ،ضدویروسی ،آنتیاکسیدانتی ،ضدتوموری و حشره

آویشن مورد تأیید قرار گرفته است [.]8،9

کشی به اثبات رسیده است [ .]3-5با توجه به معطر

شکل شماره  -1ساختار شیمیایی معروفترین متابولیتهای ثانویهی موجود در گونههای مختلف آویشن )A ،تیمول )B ،کارواکرول )C ،رزمارینیک
اسید )D ،کلروژنیک اسید )E ،آپیجنین )F ،اورسولیک اسید )G ،اولئانولیک اسید )H ،بتولینیک اسید
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آویشن ایرانی با نام علمی Thymus persicus

مرتبط با این گیاهان به شناسایی و بررسی خواص و
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مقدمه

بودن اکثر گونههای آویشن ،بخش بزرگی از پژوهشهای

اصغري و همكاران

متانولی این گیاه از قدرت آنتیاکسیدانتی باالیی برخوردار

 ،T. persicusخاصیت ضدباکتریایی آن است .در بررسی که

است .آنالیز  HPLCعصاره این گیاه حضور ترکیباتی نظیر

توسط  Rasooliو  Mirmostafaبر روی خاصیت آنتی

کلروژنیک اسید ،روتین و رزمارینیک اسید را در آن به اثبات

باکتریایی اسانس گیاه آویشن ایرانی در مقابل باکتریهایی نظیر

رساند .اثر ضددیابتی این گیاه نیز با بررسی اثر بازدارندگی

 K. pneumonia ،S. aureus ،E. coliو  B. subtilisانجام

عصارههای آن بر روی فعالیت آنزیم آلفا-گلوکوزیداز ارزیابی

گرفت [ ،]16نشان داده شد که منوترپنهای فنلی نظیر

شد .نتایج حاکی از این بود که فرکشن اتیلاستاتی و بوتانولی

کارواکرول و تیمول و همچنین منوترپنهای هیدروکربنی

عصاره تام متانولی آن دارای قدرت مهاری باالیی میباشند

آروماتیک نظیر پارا -سیمن که در جمع بیش از  75درصد کل

[ .]10در مطالعه دیگری که بر روی اثر آنتیاکسیدانتی عصاره

اسانس را تشکیل میدهند اصلیترین عوامل ایجاد کننده

اتانولی شش گونه متفاوت  Thymusبا روشهایی مانند مهار

خاصیت ضدباکتریایی این اسانس میباشند .در مطالعهای دیگر

رادیکالهای  DPPHو نیتریک اکسید و اندازهگیری قدرت

عالوه بر سویههای باکتریایی فوق ،اسانس گیاه آویشن ایرانی

احیاءکنندگی و کیلیتکنندگی یون فروس انجام گرفت ،قدرت

قدرت مقابله قابل توجهی در برابر باکتری گرم منفی

باالی آنتیاکسیدانتی این گونهها به اثبات رسید .همچنین اثر

 P. aeruginosaاز خود نشان داد [ .]17با وجود این

ضدآلزایمری این گونههای گیاهی با بررسی قدرت

تحقیقات ،تاکنون مطالعه جامعی در مورد انواع محتویات

مهارکنندگی آنزیم استیل کولین استراز اندازهگیری شد .در بین

متابولیتی و خواص بیولوژیکی و درمانی عصارههای مختلف

گونههای مورد بررسی  T. pulegioides ،T. longicaulisو

گیاه آویشن ایرانی وجود ندارد که این پژوهش به منظور

 T. vulgarisدارای باالتری قدرت مهاری بر روی این آنزیم

رسیدن به این هدف طراحی و اجرا شد.

بودند [ .]11گزارشهای دیگری نیز وجود دارد که قدرت آنتی
اکسیدانتی ،ضددیابتی و ضدآلزایمری گونههای دیگر از جنس
 Thymusمانند گیاه  T. argaeusرا مورد تأیید قرار دادهاند

گزارش

شده

از

اسانس

مواد و روشها
جمعآوری و آمادهسازی گیاه

[ .]12علیرغم تحقیقات فراوانی که بر روی گونههای مختلف

اندام هوایی گیاه آویشن ایرانی در تابستان  1396از ارتفاعات

جنس  Thymusانجام گرفته است ،ولی بر روی آویشن ایرانی

شهرستان تکاب ( 2500متر از سطح دریا) واقع در استان

به عنوان یک گونه بومی مطالعات چندانی وجود ندارد .بیشتر

آذربایجان غربی جمعآوری شد .نمونههای گیاه مورد نظر در

گزارشات موجود ،در زمینه شناسایی کیفی و کمی اجزای

فضایی دور از نور مستقیم خورشید خشک شد و برای انجام

تشکیلدهنده و خواص بیولوژیکی اسانس این گیاه است [.]13

فرآیند عصارهگیری و تهیه جوشانده آماده شد .از بخشی از نمونه

سفیدکن و همکارانش در بررسی اسانس این گونه گیاهی نشان

نیز پس از انتقال به هرباریوم پژوهشکده گیاهان دارویی ،نمونه

دادند که کارواکرول ،ژرانیول ،پارا -سیمن ،تیمول ،گاما-ترپینن

استاندارد هرباریومی تهیه شد و با استفاده از منابع معتبر

و ژرانیل استات اصلیترین اجزای موجود در آن هستند [.]14

گیاهشناسی شناسایی دقیق انجام گرفت.

در تحقیقات دیگر سه ترکیب لیمونن ،تیمول و کارواکرول به
عنوان ترکیبات اصلی گیاه آویشن ایرانی شناسایی شده و

فرآیند عصارهگیری

خصلت حشرهکشی این اسانس نیز به اثبات رسیده است [،15

عصارهگیری از گیاه مورد بررسی در این تحقیق به روش

 .]5به هر حال ،ترکیبات منوترپنی اصلیترین اجزای تشکیل

خیساندن انجام گرفت .برای این منظور  30گرم از پودر گیاه،

دهنده اسانس این گیاه بوده و سایر ترکیبات مقادیر کمتری از

وزن شده و به سه قسمت مساوی ( 10گرم) تقسیم شد و هر

فصلنامه گياهان دارويي ،سال هجدهم ،دوره دوم،
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انجام گرفت ،نشان داده شد که فرکشن اتیلاستاتی عصاره تام

بیولوژیکی

گیاه

Downloaded from jmp.ir at 5:50 +0430 on Tuesday June 22nd 2021

در بررسی که بر روی گیاه Thymus quinquecostatus

کل اسانس را به خود اختصاص دادهاند .مهمترین خواص

آويشن ايراني :گياهي حاوي ...

 500میلیلیتر حالل هگزان در داخل ظرف دوم  500میلیلیتر حالل

و با استفاده از معرف فولین -دنیس انجام گرفت [ .]19نتایج این

اتیلاستات و در ظرف سوم  500میلیلیتر مخلوط  80درصد اتانول

اندازهگیری بر حسب معادل میلیگرم تانیک اسید بر گرم عصاره

در آب اضافه شد .ظروف عصارهگیری توسط ورقههای آلومینیومی

خشک ( )mg TAEs/g extractبیان شد.

پوشیده شد تا محتویات آن در معرض نور قرار نگیرند و در نهایت
عصارهگیری به مدت  24ساعت انجام گرفت .فرآیند مذکور  3مرتبه

تعیین محتوای ساپونینی تام

اطمینان حاصل شود .عصارههای به دست آمده ،بعد از صاف شدن،

از روش وانیلین -سولفوریک اسید تعیین شد [ .]20در این روش

توسط تبخیر کننده دوار ،در فشار کاهش یافته و در دمای  40درجه

ساپونین کوئیالجا به عنوان ماده رفرنس استفاده شد و محتوای

سانتیگراد ،تغلیظ و خشک شد.

ساپونینی کل نمونهها به صورت معادل میلیگرم کوئیالجا بر گرم

تهیه جوشانده
برای تهیه جوشانده گیاه آویشن ایرانی ،به  10گرم از این گیاه
 300میلیلیتر آب مقطر اضافه شد .مخلوط حاصل بر روی

خشک عصاره ( )mg QAEs/g extractبیان شد.
اندازهگیری قدرت آنتیاکسیدانتی
تعیین قدرت مهار رادیکالهای آزاد DPPH

حرارت قرار گرفت و پس از به جوش آمدن آب به مدت 15

در این تحقیق از روش رنگسنجی جهت تعیین قدرت مهار

دقیقه گیاه در آب جوشانده شد .سپس مخلوط به مدت  10دقیقه

رادیکالهای آزاد  DPPHتوسط نمونههای به دست آمده از گیاه

سرد شد و درنهایت صاف شد .جوشانده به دست آمده پس از

آویشن ایرانی استفاده شد [ .]21نتایج به صورت  IC50یعنی

تهیه ،تحت فریزدرای قرار گرفت تا خشک شده و به حالت پودر

غلظت مورد نیاز از عصاره برای از بین بردن  50درصد از رادیکال

درآید .عصارهها و جوشانده تهیه شده تا زمان انجام آنالیزهای

های  DPPHبیان شد.

مربوط در یخچال و در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
بررسی محتوای فیتوشیمیایی
تعیین محتوای فنلی تام

تعیین قدرت مهار رادیکالهای آزاد OH

برای تعیین میزان قدرت مهار رادیکالهای هیدروکسیل توسط
نمونههای به دست آمده از گیاه آویشن ایرانی از روش

برای تعیین محتوای تام فنلی نمونههای مورد بررسی از روش

ال گزارش شده است استفاده شد [ .]22در
اسپکتروفتومتری که قب ا

فولین -سیکالتیو استفاده شد [ .]18نتایج مربوط به محتوای فنلی

این تست نیز به روش مشابه آنچه که در مورد رادیکالهای

تام نمونهها بر حسب میلیگرم معادل گالیک اسید بر گرم عصاره

 DPPHبیان شد ،نتایج به صورت  IC50ارائه شد.

خشک ( )mg GAEs/g extractبیان شده است.
تعیین محتوای فالونوئیدی تام

برای تعیین محتوای فالونوئیدی تام نمونههای تهیه شده از
گیاه آویشن ایرانی از روش کلرید آلومینیم استفاده شد [ .]18نتایج
نهایی بر حسب میلیگرم معادل کوئرستین بر گرم عصاره خشک
( )mg QEs/g extractبیان شده است.
تعیین محتوای تاننی تام
اندازهگیری محتوای تاننی کل عصارهها و جوشاندهی گیاه
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اندازهگیری میزان فعالیت آنتیاکسیدانتی کل
اندازهگیری میزان فعالیت آنتیاکسیدانتی کل با استفاده از
روش فسفومولیبدنیوم انجام گرفت .در این روش احیاء
) Mo (VIبه ) Mo (Vو تشکیل کمپلکس سبز رنگ فسفات
از یون ) Mo (Vپایه و اساس تعیین قدرت آنتیاکسیدانتی
نمونه به حساب میآید .قدرت آنتیاکسیدانتی عصاره بر حسب
معادل میلیگرم آسکوربیک اسید در هر گرم عصاره خشک
) (mg AAEs/g extractبه دست آمد [.]22
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بر روی هر نمونه انجام گرفت تا از استخراج کلیه مواد مؤثره گیاه

محتوای ساپونینی نمونههای تهیه شده در این تحقیق با استفاده

] [ DOI: 10.29252/jmp.2.70.97

قسمت در یک ظرف قرار گرفت .سپس در داخل یکی از این ظروف

آویشن ایرانی با اعمال برخی تغییرات بر روش گزارش شده قبلی

اصغري و همكاران

برای اندازهگیری قدرت کیلتکنندگی یون فروس جوشانده و
ال
عصارههای گیاه آویشن ایرانی ،از روش رنگسنجی که قب ا
گزارش شده است استفاده شد [ .]23به عنوان واکنش کنترل
مخلوطی که فقط حاوی  FeCl2و فروزین بود ،به کار رفت .در

محتوای متابولیتی گیاه آویشن ایرانی
در این تحقیق میزان محتوای انواع متابولیتهای گیاه
آویشن ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است .از جمله مهمترین
متابولیتهای ثانویهای که اثر فراوانی در ایجاد خواص

این تست ترکیب اتیلن دی آمین تترا استیک اسید ( )EDTAماده

بیولوژیکی و دارویی در گیاهان دارند ،میتوان به ترکیبات

 EDTAبر گرم عصاره ) (mg EDTAs/g extractبیان شد.

فنلی ،فالونوئیدی ،تاننی و ساپونینی اشاره کرد .نتایج مربوط به
اندازهگیری این ترکیبات در جدول شماره  1نشان داده شده

رفرنس بود و نتایج به دست آمده به صورت میلیگرم معادل

] [ DOI: 10.29252/jmp.2.70.97

تعیین فعالیت کیلیتکنندگی یون فروس

نتایج

است .باالترین میزان محتوای فنلی عصارههای به دست آمده از
تست مهار آنزیمهای آلفا-آمیالز و آلفا-گلوکوزیداز

بر گرم عصاره در جوشانده این گیاه مشاهده شد .عصاره

در این تحقیق میزان فعالیت مهارکنندگی نمونهها بر روی

هیدروالکلی اگر چه به شکل معنیداری محتوای فنلی کمتری
از جوشانده دارد ،اما با داشتن مقدار  77/8میلیگرم معادل

رنگسنجی گزارش شده در منابع مورد اندازهگیری قرار گرفت

گالیک اسید بر گرم عصاره دارای محتوای قابل قبولی است.

و به صورت میلیمول معادل آکاربوز بر گرم عصاره

این در حالی است که عصارههای اتیلاستاتی و هگزانی به

( )mmol ACEs/g extractبیان شد [.]24،25

ترتیب با داشتن  24/1و  25/4میلیگرم معادل گالیک اسید بر
گرم عصاره از محتوای فنلی باالیی برخوردار نیستند.

آنزیمهای آلفا -آمیالز و آلفا-گلوکوزیداز با استفاده از روش

تست مهار آنزیمهای کولین استراز
قدرت مهارکنندگی عصارهها و جوشانده گیاه آویشن ایرانی
بر روی دو آنزیم استیل کولین استراز ( )AChEو بوتیریل کولین
استراز ( )BChEبا استفاده از روش اسپکتروفوتومتری انجام
گرفت [ .]26در این تحقیق گاالنتامین به عنوان ماده مرجع به کار
برده شد .درصد مهار فعالیت آنزیمهای مورد بررسی ،در مقایسه
با مخلوط شاهد حاوی کلیه واکنشگرها به غیر از آنزیم تعیین
شد .نتایج به دست آمده بر حسب میزان معادل گاالنتامین
( )mmol GALAEs/g extractبیان شد.

بر اساس نتایج به دست آمده از اندازهگیری میزان محتوای
فالونوئیدی تام نمونههای به دست آمده از گیاه آویشن ایرانی،
جوشانده و عصاره هیدروالکلی این گیاه به ترتیب با دارا بودن
مقادیر  51/6و  52/9میلیگرم معادل کوئرستین بر گرم عصاره
دارای باالترین مقدار میباشند .اندازهگیری میزان محتوای
فالونوئیدی تام عصاره اتیلاستاتی این گیاه نشان داد که این
عصاره با مقدار  24/4میلیگرم معادل کوئرستین بر گرم عصاره
در مقایسه با عصاره هگزانی ( 15/8میلیگرم معادل کوئرستین
بر گرم عصاره) دارای مقدار بیشتری است.
جوشانده و عصاره هیدروالکلی به دست آمده از گیاه آویشن
ایرانی از نظر میزان ترکیبات تاننی تفاوت معنیداری با هم ندارند

آنالیز آماری

و در مقایسه با عصارههای اتیلاستاتی و هگزانی دارای محتوای

دادههای آزمایشی مربوط به صفات اندازهگیری شده ،با

باالتری هستند .همانگونه که در جدول شماره  1نیز قابل مشاهده
است این عصارهها به ترتیب دارای  6/5و  6/9میلیگرم معادل

ها بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح پنج درصد

تانیک اسید بر گرم عصاره میباشند؛ این در حالی است که هر دو

محاسبه میانگین سه تکرار به دست آمده است .مقایسه میانگین
( )P >0/05با استفاده از نرمافزار  SAS 9.2انجام شد.

عصارهی اتیلاستاتی و هگزانی دارای مقدار محتوای تاننی کمتر از
 2/5میلیگرم معادل تانیک اسید بر گرم عصاره هستند.

فصلنامه گياهان دارويي ،سال هجدهم ،دوره دوم،
شماره مسلسل هفتادم ،بهار 1398
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قدرت مهارکنندگی آنزیمی

گیاه  T. persicusبه مقدار  105/9میلیگرم معادل گالیک اسید

آويشن ايراني :گياهي حاوي ...
جدول شماره  -1میزان محتوای فنلی ( ،)TPCفالونوئیدی ( ،)TFCتاننی ( )TTCو ساپونینی ( )TSCجوشانده و عصارههای مختلف گیاه آویشن ایرانی*

47/9 ± 2/9b

2/2 ± 0/6b

15/8 ± 2/3c

25/4 ± 3/2c

عصاره هگزانی

54/6 ± 1/9a

2/4 ± 0/5b

24/4 ± 1/1b

24/1 ± 2/2c

عصاره اتیلاستاتی

34/7 ± 1/7c

a

6/9 ± 0/4

52/9 ± 3/9

77/8 ± 3/7

عصاره هیدروالکلی

26/2 ± 2/5d

6/5 ± 0/4a

105/9 ± 4/5a

جوشانده

a

51/6 ± 3/6a

b

* دادهها به همراه انحراف استاندارد آورده شدهاند و در هر ستون میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری تفاوت معنیداری ندارند.

 T. persicusروند متفاوتتری از آنچه در مورد متابولیتهای

دهد که میتواند  50درصد از رادیکالهای آزاد موجود در

دیگر وجود داشت ،شاهد بودیم .بر اساس نتایج به دست آمده

محیط را از بین ببرد و مسلماا هر چه نمونهای در غلظت پایین

عصارهی اتیلاستاتی با دارا بودن  54/6میلیگرم معادل ساپونین

تر این کار را انجام دهد از قدرت آنتیاکسیدانتی باالتری

کوئیالجا بر گرم عصاره دارای باالترین مقدار است و پس از آن

برخوردار است .عصاره هیدروالکلی نیز با داشتن  IC50معادل

عصاره هگزانی نیز با داشتن  47/9میلیگرم معادل ساپونین

 85/7میکروگرم بر میلیلیتر از توانایی نسبتاا خوبی در از بین

کوئیالجا بر گرم عصاره دارای محتوای ساپونینی نسبت اا باالیی

بردن رادیکالهای آزاد  DPPHبرخوردار است .اما دو عصاره

است .عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن ایرانی اگر چه به شکل

اتیل استاتی و هگزانی به ترتیب با دارا بودن مقادیر  IC50معادل

معنیداری از عصارههای هگزانی و اتیلاستاتی مقدار محتوای

 140/8و  259/4میکروگرم بر میلیلیتر اثر ضد رادیکالی باالیی

ساپونینی پائینتری دارد ( 34/7میلیگرم معادل ساپونین کوئیالجا بر

در برابر رادیکالهای  DPPHاز خود نشان ندادند .همین دو

گرم عصاره) اما در مقایسه با جوشانده گیاه ( 26/2میلیگرم معادل

عصاره در مهار رادیکالهای  OHنیز دارای عملکرد بسیار

ساپونین کوئیالجا بر گرم عصاره) دارای ساپونین باالتری است.

ضعیفی بودند و  IC50آنها باالتر از  400میکروگرم بر میلیلیتر
به دست آمد .جوشانده و عصاره هیدروالکی گیاه آویشن ایرانی

فعالیت آنتیاکسیدانتی

اگرچه در مقایسه با عصارههای اتیل استاتی و هگزانی به شکل

بررسی قدرت آنتیاکسیدانتی عصارههای گیاه آویشن

معنیداری قدرت باالتری در مهار رادیکالهای هیدروکسیل از

ایرانی در این تحقیق به چهار روش مهار رادیکالهای آزاد

خود نشان میدهند اما در مقایسه با آسکوربیک اسید به عنوان

 DPPHو  ،OHاندازهگیری میزان فعالیت آنتیاکسیدانتی کل

ماده ضدرادیکال مرجع با  IC50معادل  83/1میکروگرم بر میلی

با استفاده از روش فسفومولیبدنیوم و تعیین قدرت کیلیت

لیتر دارای قدرت مهاری چندان باالیی نیستند.

کنندگی یون فروس انجام گرفت .نتایج مربوط به این اندازه

اندازهگیری فعالیت کیلیتکنندگی یون

گیریها در جدول شماره  2آورده شده است.

2+

 Feنمونههای

گیاهی نشان داد که به غیر از عصاره هگزانی با قدرت کیلیت

بر طبق بررسی انجام شده در بین نمونههای به دست آمده

کنندگی ضعیف ( 20/6میلیگرم معادل  EDTAبر گرم

از گیاه  ،T. persicusجوشانده این گیاه دارای قدرت مهار

عصاره) ،عصارههای اتیل استاتی و هیدورالکلی و همچنین

بسیار باالیی در مقابل رادیکالهای آزاد  DPPHمیباشدIC50 .

جوشانده گیاه آویشن ایرانی به ترتیب با  59/1 ،53/9و 55/2

مربوط به جوشانده این گیاه برابر  63/9میکروگرم بر میلیلیتر

میلی گرم معادل  EDTAبر گرم نمونه از قدرت کیلیتکنندگی

میباشد که تفاوت معنیداری با  IC50آسکوربیک اسید به

باالیی برخوردارند که این امر نشان از قدرت آنتیاکسیدانتی

عنوان یک ماده آنتیاکسیدانت مرجع (با  IC50معادل 57/5

باالی این نمونهها است.
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در مورد میزان محتوای ساپونینی عصارههای گیاه

میکروگرم بر میلیلیتر) ندارد IC50 .غلظتی از نمونه را نشان می

] [ DOI: 10.29252/jmp.2.70.97

)TSC (mg QAEs/g

)TTC (mg TAEs/g

)TFC (mg QEs/g

)TPC (mg GAEs/g

نمونه

اصغري و همكاران
جدول شماره  -2قدرت مهار رادیکالهای آزاد  DPPHو  ،OHقدرت کیلیتکنندگی یون فروس ( )FCAو فعالیت آنتیاکسیدانتی کل ( )TAAجوشانده و

] [ DOI: 10.29252/jmp.2.70.97

عصارههای مختلف گیاه آویشن ایرانی
)TAA (mg AAEs/g

)FCA (mg EDTAs/g

)OH (IC50 µg/ml

)DPPH (IC50 µg/ml

نمونه

77/4 ± 3/4c

20/6 ± 1/0c

< 400d

105/5 ± 1/8b

53/9 ± 2/3b

< 400d

259/4 ± 2/3d

عصاره هگزانی

140/8 ± 4/3c

عصاره اتیلاستاتی

116/3 ± 7/2a

59/1 ± 2/2a

257/1 ± 6/2c

85/7 ± 2/6b

عصاره هیدروالکلی

120/4 ± 4/9a

55/2 ± 1/3

213/5 ± 5/5

a

63/9 ± 5/7

جوشانده

83/1 ± 4/6a

57/5 ± 3/9a

آسکوربیک اسید

ab

-

-

b

*دادهها به همراه انحراف استاندارد آورده شدهاند و در هر ستون میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری تفاوت معنیداری ندارند.

فسفومولیبدینیوم یکی از روشهای معمول بررسی خاصیت

بسیار باالیی داشتند و به ترتیب با مقادیر  27/67 ،30/57و

آنتیاکسیدانتی نمونههای گیاهی است .در این تحقیق نیز از این

 25/23میلیمول معادل آکاربوز بر گرم عصاره ،این توانایی را

روش برای عصارههای به دست آمده از گیاه آویشن ایرانی

دارند که بتوانند به خوبی فعالیت آنزیم مذکور را در تولید

استفاده شد و بر اساس نتایج به دست آمده ،جوشانده و عصاره

گلوکز ،کاهش دهند و از افزایش قند خون جلوگیری نمایند.

هیدروالکلی این گیاه به ترتیب با نشان دادن مقدار  120/4و

عصاره هگزانی در مقایسه با عصارههای دیگر دارای توانایی

 116/3میلیگرم معادل آسکوربیک اسید بر گرم نمونه از

پایینتری در بازدارندگی فعالیت آنزیمهای آلفا-آمیالز و آلفا-

قدرت آنتیاکسیدانتی باالیی برخوردارند .عصاره اتیل استاتی

گلوکوزیداز (به ترتیب  8/94و  11/78میلیمول معادل آکاربوز

نیز با داشتن  105/5میلیگرم معادل آسکوربیک اسید بر گرم

بر گرم عصاره) بود.

عصاره از قدرت آنتیاکسیدانتی قابل قبولی برخوردار میباشد.
بر طبق این آزمایش عصاره هگزانی این گیاه با مقدار 77/4
میلی گرم معادل آسکوربیک اسید بر گرم عصاره ضعیفترین
نمونه از نظر قدرت آنتیاکسیدانتی است.

مهار آنزیمهای دخیل در آلزایمر
مهار دو آنزیم استیل و بوتیریل کولین استراز از مهمترین
روشهای مقابله با بیماریهای عصبی شایعی نظیر آلزایمر
است .در این مطالعه نشان داده شد که جوشانده و عصاره

قدرت مهار آنزیمی

هیدورالکی گیاه آویشن ایرانی توانایی خوبی در مهار فعالیت

مهار فعالیت آنزیمهای دخیل در دیابت

این دو آنزیم دارد .این دو عصاره به ترتیب با نشان دادن فعالیت

بر اساس نتایج مربوط به آزمایشات انجام گرفته ،تمامی

بازدارندگی برابر  5/81و  6/11میلیمول معادل گاالنتامین بر گرم

عصارههای به دست آمده از گیاه آویشن ایرانی دارای قدرت

عصاره در مقابل آنزیم استیل کولین استراز و  28/9و 27/01

مهار آنزیمهای آلفا-آمیالز و آلفا-گلوکوزیداز میباشند (شکل

میلیمول معادل گاالنتامین بر گرم عصاره در برابر آنزیم بوتیریل

شماره  .)2جوشانده و عصارههای هیدروالکلی و اتیل استاتی

کولین استراز قدرت بسیار خوبی در مقابله با آنزیمهای مذکور

این گیاه به ترتیب با داشتن  11/56 ،13/14و  10/95میلیمول

داشتند .نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که عصاره

معادل آکاربوز بر گرم عصاره فعالیت خوبی در مهار آنزیم آلفا-

های اتیل استاتی و هگزانی توانایی چندانی در مهار فعالیت آنزیم

آمیالز از خورد نشان داده است.

های کولین استراز ندارند (شکل شماره .)3

فصلنامه گياهان دارويي ،سال هجدهم ،دوره دوم،
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اندازهگیری قدرت آنتیاکسیدانتی کل با استفاده از

همین عصارهها در مهار آنزیم آلفا-گلوکوزیداز نیز پتانسیل

آويشن ايراني :گياهي حاوي ...

] [ DOI: 10.29252/jmp.2.70.97

استاندارد بوده و برای هر صفت ستونهای دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری تفاوت معنیداری ندارند).

شکل شماره  -3میزان مهار فعالیت آنزیمهای استیل و بوتیریل کولین استراز توسط جوشانده و عصارههای گیاه آویشن ایرانی (بارها نشاندهنده انحراف
استاندارد بوده و برای هر صفت ستونهای دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری تفاوت معنیداری ندارند)
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شکل شماره  -2میزان مهار فعالیت آنزیمهای آلفا-آمیالز و آلفا-گلوکوزیداز توسط جوشانده و عصارههای گیاه آویشن ایرانی (بارها نشاندهنده انحراف

اصغري و همكاران

مؤثره موجود در گیاهان که عبارتند از ترکیبات فنلی،

بر روی گیاهان دارویی و عصارههای به دست آمده از آنها

فالونوییدی ،تاننی و ساپونینی ،و وجود آنها در گونههای جنس

است .در این تحقیق نیز در کنار بررسی خواص دارویی،

 Thymusمشخص شده است [ ،]27 ،28در گیاه آویشن ایرانی

پتانسیل آنتیاکسیدانتی جوشانده و عصارههای به دست آمده از

مورد اندازهگیری قرار گرفت .در بسیاری از مطالعات ارتباط

گیاه آویشن ایرانی مورد بررسی قرار گرفت .تاکنون گونههای

بین وجود ترکیبات فنلی ،فالونوییدی و تاننی در عصارههای

مختلف جنس  Thymusنظیر ،]32[ T. nummularias

گیاهی و انواع خواص بیولوژیکی و دارویی آنها نشان داده شده

 ]33[ T. zygisو  ،]34[ T. vulgarisاز نظر قدرت آنتی

است [ .]29با توجه به این امر تهیه عصارههایی از این گیاه که

اکسیدانتی مورد بررسی قرار گرفتهاند و در کل نتایج حاکی از

دارای مقدار باالتری از این ترکیبات باشند ،مطلوب است.

پتانسیل باالی این گیاهان در این زمینه میباشد .برای اندازه

همانگونه که از نتایج به دست آمده مشاهده میشود

گیری قدرت مهار رادیکالهای آزاد عصارههای گیاه آویشن

استفاده از حاللهای با قطبیت باالتر نظیر آب و الکل و آب

ایرانی از رادیکالهای  DPPHو  OHاستفاده شد .روش

خالص منجر به تهیه عصارههایی با محتوای فنلی ،فالونوییدی

 DPPHمرسومترین روش برای این اندازهگیری و رادیکالهای

و تاننی باالتر میشود .این نتایج به خوبی با مطالعات قبلی

هیدروکسیل نیز مضرترین رادیکالهای آزاد در بین گونههای

انجام گرفته در تطابق است .در مطالعهای که توسط  Mediniو

فعال اکسیژن و اصلیترین عامل صدمه به انواع بیومولکولها

همکارانش انجام گرفت به خوبی اثر استفاده از حاللهای

میباشند [ .]35با دقت در نتایج به دست آمده به خوبی میتوان

مختلف بر میزان محتوای فنلی ،فالونوییدی ،تاننی و اثرات

دید که رابطه بسیار نزدیکی بین مقدار محتوای فنلی،

آنتیاکسیدانتی و آنتیمیکروبی عصارههای استخراج شده از

فالونوئیدی و تاننی با قدرت مهارکنندگی رادیکالهای DPPH

گیاه  Limonium delicatulumمشاهده شد .در این مطالعه

و  OHوجود دارد .در مطالعات بسیاری توانایی این ترکیبات

نشان داده شد که هگزان به عنوان یک حالل غیرقطبی کمترین

در از بین بردن رادیکالهای آزاد با استفاده از مکانیسمهایی

توانایی را در استخراج ترکیبات فنلی ،فالونوییدی و تاننی دارد

چون انتقال اتم هیدروژن ،انتقال تک الکترون و یا ترکیبی از

و عصاره استخراج شده توسط مخلوط استون و آب که قطبی

این دو مکانیسم به اثبات رسیده است .علت استفاده از روش

ترین حالل مورد استفاده در این تحقیق بوده توانسته بیشترین

های مختلف برای بررسی پتانسیل آنتیاکسیدانتی نمونهها این

مقدار این ترکیبات را استخراج کند [ .]30باید توجه داشت که

است که بر طبق گزارشهای موجود نتایج حاصل از یک روش

نمیتوان تمام خواص موجود در گونههای مختلف آویشن را

ارزیابی اثباتکننده قدرت آنتیاکسیدانتی یک نمونه نیست و

فقط به ترکیبات قطبی ارتباط داد .در مطالعات دیگری نیز

در حال حاضر در اکثر مطالعات معموالا از چندین روش

حضور ترکیبات غیرقطبی بسیار فعال از نظر بیولوژیکی و

استفاده میشود تا از صحت نتایج مربوط به قدرت آنتی

دارویی ،نظیر ترپنوئیدها و ساپونینها در این گیاهان نشان داده

اکسیدانتی نمونهها یقین حاصل شود [ .]29عالوه بر مهار

شده است [.]9

رادیکالهای آزاد ،نتایج مربوط به تستهای فسفومولیبدنیوم و

استرس اکسیداتیو که در حقیقت عدم توازن بین تولید

کیلیتکنندگی یون فروس نیز تأییدکننده قابلیت آنتیاکسیدانتی

رادیکالهای آزاد و گونههای فعال اکسیژن ( )ROSو سیستم

باالی عصاره هیدروالکلی و جوشانده گیاه آویشن ایرانی بود.

دفاعی از بین برنده این گونهها در بدن است ،به عنوان یکی از

در مقایسه با روشهای دیگر نتایج مربوط به این دو تست

مهمترین عوامل ایجاد ناهنجاریهایی نظیر بیماریهای قلبی،

نشان میدهد که عصاره اتیلاستاتی گیاه آویشن ایرانی از

عصبی ،دیابت و سرطان میباشد [ .]31با توجه به این امر،

قدرت آنتیاکسیدانتی نسبتاا خوبی برخوردار است که این امر را می
فصلنامه گياهان دارويي ،سال هجدهم ،دوره دوم،
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در این تحقیق مقدار محتوای چهار گروه اصلی از مواد

با این بیماریها داشته باشند هدف بسیاری از تحقیقات بویژه

] [ DOI: 10.29252/jmp.2.70.97

بحث

یافتن عوامل آنتیاکسیدانتی که بتوانند اثر دارویی جهت مقابله

آويشن ايراني :گياهي حاوي ...

اولئانولیک اسید نسبت دادکه توان آنتیاکسیدانتی این ترکیبات قبالا به

از خود نشان ندادند .این مطالعات به خوبی حاکی از پتانسیل

اثبات رسیده است [.]36

باالی گونههای مختلف جنس آویشن در مهار فعالیت آنزیم

شایع در جهان میباشد که منجر به متابولیسم غیرطبیعی

آمده از تحقیق جاری نیز به خوبی قدرت قابل مالحظه

کربوهیدراتها ،پروتئینها و چربیها در بدن میشود .آنزیم

جوشانده و عصارههای اتیل استاتی و هیدروالکی گیاه آویشن

های آلفا-آمیالز و آلفا-گلوکوزیداز دو آنزیم کلیدی در

ایرانی را در مهار آنزیمهای آلفا-آمیالز و آلفا-گلوکوزیداز به

شکست پلیساکاریدهایی نظیر نشاسته هستند که میزان جذب

اثبات میرساند .این امر با توجه به مطالعات پیشین مسلماا به

گلوکز ،بستگی فراوانی به فعالیت این دو آنزیم در روده دارد.

حضور ترکیباتی نظیر پلی فنلها ،مشتقات فالونوئید ،تری

در بیماران دیابتی بویژه مبتالیان به دیابت نوع  IIمیتوان با

ترپنوئیدهایی مانند بتولینیک اسید ،اورسولیک اسید ،اولئانولیک

مهار فعالیت این دو آنزیم در بدن از افزایش سطح قند خون

اسید ،مشتفات ساپونینی و همچنین االجیک اسید و گالیک

جلوگیری کرد و در حال حاضر داروهایی نظیر متفورمین و

اسید و مشتقات تاننی آنها مربوط میباشد [.]40

آکاربوز داروهای مهارکننده آنزیمی هستند که به شکل معمول

آلزایمر معمولترین شکل از بیماریهای زوال عقلی است

برای بیماران تجویز میشود .اما به واسطه برخی عوارض

که تخمین زده میشود تا سال  2030حدود  66میلیون نفر به

جانبی این داروها ،پژوهشهای فراوانی در جهت یافتن

آن مبتال شوند [ .]41این بیماری با از دست دادن حافظه،

بازدارندههای آنزیمی جدید ،بویژه از منابع گیاهی در جریان

قدرت تفکر و رفتارهای غیرطبیعی همراه است .اگرچه هنوز

است [ .]37به همین دلیل در این تحقیق نیز قدرت

داروی مشخصی برای درمان قطعی این بیماری وجود ندارد اما

مهارکنندگی عصارههای به دست آمده از گیاه آویشن ایرانی بر

بازدارندگان فعالیت آنزیمهای کولیناستراز در حال حاضر مهم

روی این دو آنزیم مورد بررسی قرار گرفته است.

ترین دسته از داروها میباشند که برای این بیماری تجویز می

تاکنون اثرات ضددیابتی از گونههای مختلف جنس آویشن

شوند [ .]42به واسطه عوارض جانبی برخی از این داروها

گزارش شده است .برای مثال خاصیت ضددیابتی گیاه

(مانند تاکرین و گاالنتامین) در حال حاضر بسیاری از محققان

 T. quinquecostatusاز طریق تست قدرت مهارکنندگی

در پژوهشهای خود به دنبال یافتن مهارکنندههای جدید ،بویژه

عصاره متانولی و فرکشنهای مختلف این عصاره بر روی

از منابع گیاهی هستند [ .]20گونههای مختلف جنس Thymus

آنزیم آلفا-گلوکوزیداز نشان داد که عصاره تام متانولی و

نیز از مهمترین گیاهانی میباشند که از نظر قدرت مهارکنندگی

فرکشن اتیل استاتی این عصاره از قدرت ضددیابتی باالیی

آنزیمهای کولیناستراز مورد بررسی قرار گرفتهاند .در مطالعه

برخوردارند .محققین این خاصیت گیاه را به حضور ترکیباتی

ای که قدرت مهارکنندگی عصاره اتانولی برخی گیاهان خانواده

نظیر کتچین ،کلروژنیک اسید ،روتین و رزمارینیک اسید نسبت

نعناعیان را بر روی آنزیم استیلکولین استراز بررسی نموده،

دادهاند و در کل گیاه  T. quinquecostatusرا به عنوان یک

عصاره گیاه  T. vulgarisدر غلظت  1 mg/mlاثر بازدارندگی

داروی اولیه کنترلکننده دیابت معرفی کردهاند [ .]38در مطالعه

باالیی از خود نشان داد .در این تحقیق به ترکیب رزمارنیک

دیگری که بر روی گیاه  T. capitatusانجام گرفت اثر ضد

اسید به عنوان یک ماده مؤثره دخیل در ایجاد این خاصیت

دیابتی عصارههای هگزانی و متانولی این گیاه از طریق مهار

اشاره شده است [ .]43همچنین در مطالعه دیگری که به

میزان آنزیمهای آلفا-آمیالز و آلفا-گلوکوزیداز بررسی شد

بررسی اثر بازدارندگی اسانس گیاه  T. vulgarisو اصلیترین

[ .]39نتایج آزمایشات حاکی از قدرت مهارکنندگی نسبتاا خوب

اجزاء تشکیلدهنده این اسانس بر آنزیم استیلکولین استراز

این عصارهها بر روی آنزیم آلفا-آمیالز بود ،در حالی که نمونه

پرداخته ،نشان داده شد که ترکیبات تیموهیدروکینون،
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بیماری دیابت از جمله ناهنجاریهای متابولیکی بسیار

های هیدرولیز کننده نشاسته در روده هستند .دادههای به دست

] [ DOI: 10.29252/jmp.2.70.97

توان به حضور تریترپنوئیدهای پنج حلقهای نظیر اورسولیک اسید و

های ذکر شده اثر بادارندگی چندانی بر آنزیم آلفا-گلوکوزیداز

[ DOI: 10.29252/jmp.2.70.97 ]

اصغري و همكاران

نتیجهگیری

 تیمول و تیموکینون اصلیترین عوامل مهارکننده در،کارواکرول
 نکته جالب در این پژوهش.اسانس گیاه آویشن باغی هستند

نتایج این تحقیق خاصیت آنتیاکسیدانتی و پتانسیلهای دارویی

این است که کارواکرول علیرغم شباهت ساختاری که با

مانند خاصیت ضددیابتی و ضدآلزایمری را برای گیاه آویشن ایرانی

 از نظر قدرت مهارکنندگی آنزیم استیلکولین،تیمول دارد

 بهترین عصارههای این گیاه که دارای باالترین خواص.تأیید میکند

.]44[  برابر قدرت بیشتری از خود نشان میدهد10 استراز

 جوشانده و عصاره هیدروالکلی آن هستند که،ذکر شده میباشند

با توجه به موارد ذکر شده مسلم اا میتوان قدرت مناسب

 با.علت این امر وجود محتوای متابولیتی بیشتر این عصارهها است

جوشانده و عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن ایرانی را به حضور

توجه به نتایج به دست آمده مطالعات آینده باید در جهت شناخت

.ترکیبات فنلی و بویژه ترکیباتی نظیر رزمارینیک اسید نسبت داد

Downloaded from jmp.ir at 5:50 +0430 on Tuesday June 22nd 2021

 حیوانی و بالینی بر،جزئیتر مواد مؤثره و انجام مطالعات سلولی
روی عصارههای گوناگون بویژه جوشانده و عصاره هیدروالکلی این
. طرحریزی و اجرا شود،گیاه
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Abstract
Background: Thymus persicus is one of the Iranian endemic medicinal plants, that its
decoction and various products have plenty of food and pharmaceutical uses.

Objective: Evaluation of T. persicus products metabolite contains and determination of the
best antioxidant, anti-diabetic and anti-Alzheimer extract.

Methods: Samples total phenolic, flavonoid and tannin contents were determined by FolinCiocalteu, AlCl3, Folin-Denis reagents and for saponin content vanillin-sulfuric acid method
were used. To the investigation of products antioxidant effect, DPPH and OH radical scavenging
and phosphomolybdenum and ferrous ion chelating methods were employed. To evaluate of
samples anti-diabetic properties α-amylase and α-glucosidase inhibitory effects, and to
investigate of anti-Alzheimer potential, acetyl and butyryl cholinesterase inhibitory effect were
measured.

Results: Decoction and hydroalcoholic extract of T. persicus showed the highest phenol,
flavonoid and tannin contents in comparison with the others. Ethyl acetate extract had the
highest saponin content. According to the antioxidant assays, decoction and hydroalcoholic
extract exhibited the best potential. In anti-diabetic (inhibition of α-amylase and α-glucosidase
enzymes) and anti-Alzheimer (inhibition of acetyl and butyryl cholinesterase) assays, decoction
and hydroalcoholic extract showed significantly higher power.

Conclusion: The high ability of decoction and hydroalcoholic extract of T. persicus in
antioxidant, anti-diabetic and anti-Alzheimer can be related to their high phenol, flavonoid and
tannin content.
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