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ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و تعیین محتوای تام فنولی و فالونوییدی عصارۀ
گیاه  Adonis aestivalis L.جمع آوری شده از استان لرستان
مرضیه حسینی ،1محبوبه طاهرخانی ،2مجید قربانی نهوجی

3

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه آموزشی فیتوشیمی و شیمی فناوری اسانس ،دانشکده شیمی دارویی ،واحد علوم دارویی ،دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران ،ایران
 .2استادیار ،دانشکده علوم پایه ،گروه شیمی ،واحد تاکستان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تاکستان ،ایران
 .3استادیار ،مرکز تحقیقات گیاهان دارویی ،پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی ،کرج ،ایران

(تاریخ دریافت5930/54/50 :؛ تاریخ پذیرش)5930/56/50 :

چكیده

کلیدواژگان
اثرات آنتی اکسیدانی ،خانواده آالله ،محتوای فنول و فالونویید.Adonis aestivalis L. ،

 نویسنده مسئول ،رایانامهMahtaherkhani@yahoo.com :
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گیاه چشم خروس ( )Adonis aestivalis L.متعلق به قبیلة  Ranunculeaeو از تیرة آالله ( )Ranunculaceaeمیباشد .وجود ترکیبات تترا
ترپنوییدی ،فنولی و گلیکوزیدهای قلبی در جنس  Adonisگزارش شده است .مهم ترین مزیت این گیاه ،کاربرد آن در درمان بیماریهای
ناشی از ضعف عضالت قلبی میباشد .همچنین در گذشته از این گیاه جهت درمان ناراحتیهای جنسی استفاده میشده است .هدف از این
مطالعه بررسی اثرات آنتی اکسیدانی ،محتوای تام فنلی و فالونوییدی عصارة متانولی  %05و عصاره اتیل استاتی این گیاه و مقایسة این دو
عصاره با یکدیگر میباشد .محتوای تام فنولی عصارههای این گیاه نیز با استفاده از معرف فولین سیوکالتیو و گالیک اسید به عنوان استاندارد
انجام شد .همچنین محتوای تام فالونوییدی عصارهها به روش اسپکتروفوتومتری و توسط کاتچین به عنوان استاندارد انجام شد .فعالیت
آنتی اکسیدانی عصارهها از روش آنتی اکسیدانی -احیا کنندگی فریک( )FRAPبه دست آمد .محتوای تام فنولی ( 656/06 ± 0/90میلی گرم
گالیک اسید بر گرم نمونه) و فالونوئیدی ( 36/05 ± 5/556میلیگرم کاتچین در گرم نمونه) عصارة متانولی  %05بیشتر از عصارة اتیل
استاتی به دست آمد .همچنین عصارة متانولی  %05دارای خاصیت آنتی اکسیدانی -احیاء کنندگی فریک ( 9/300 ± 5/555میلی گرم گالیک
اسید در گرم نمونه) بیشتری نسبت به عصارة اتیل استاتی ( )mg GAE/g 9/434 ± 5/5554میباشد .نتایج نشان داد که عصارة متانولی
 %05گیاه آدونیس از اثرات آنتی اکسیدانی و محتوای فنولی و فالونوئیدی باالیی برخوردار بوده و به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی
مستلزم تحقیقات بیشتر و جامعتری میباشد.
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مقدمه
جنس  Adonisمتعلق به زیر تيرة
و قبيلة Ranunculeaeاز تيرة آالله ) (Ranunculaceaeو
از گياهان شاخص نيمكره شمالي (دنياي قدیم)
ميباشد که بر اساس خصوصيات رویشي گياه ،شكل
ميوه ،شكل گل و همچنين منطقة پراکنش گونههاي
مختلف این جنس در دو بخش ) (Sectionطبقه بندي
شده است ] .[1بخش اول  Sect. Consiligoکه متشكل
از گياهان چند سالة این جنس بوده و با دارا بودن
بيش از  03گونه در مناطق مختلف جهان قدیم داراي
پراکندگي گسترده ميباشد .بخش دوم Sect. Adonis
متشكل از گياهان یكساله این جنس ميباشد و با دارا
بودن بيش از  13گونه در جهان شناخته شده است.
گياهان این بخش تماماً در نواحي حاشيه دریاي
مدیترانه و منطقه خاورميانه پراکندگي دارند ] .[1از
زمانهاي بسيار قدیم از این گياه جهت درمان
ناراحتيهاي جنسي استفاده شده است و اخيراً کاربرد
آن در رابطه با ناراحتيهاي قلبي بيشتر شده است
]2و .[0این گياه منبع مهمي براي گليكوزیدهاي
کاردیاك (قلبي) به اسم کاردنوليدها ميباشد که اثر
تقویتي قابل مالحظهاي بر عضالت قلب دارد .از این
ميان گياه  Adonis aestivalisبا نامهاي فارسي گل
آتشين ،چشم خروس تابستانه و نامهاي محلي گل
دکمه و گل چشم دردو در درمان روماتيسم و
بيماريهاي قلبي مورد استفاده قرار ميگيرد ].[4
ميزان این نوع مواد مؤثره در گياهان چندسالة این
جنس به مقدار قابل توجهي بيشتر از سایر گونههاي
یكساله بوده و در بين گونههاي یكساله ،گونه A.
 aestivalisمقدار بيشتري از این مواد مؤثره را دارا
ميباشد .مواد مؤثره در تمامي قسمتهاي این گياه
یافت ميشود و دوزهاي باالي این مواد با ایجاد اثرات
مسموميت شدید در انسان و دام همراه ميباشد .اما از
جهت دیگر تأثير این کاردنوليدها از کاردنوليدهاي
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Ranunculoidae
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مشابه در گياهان دیگري چون گل انگشتانه
( )Digitalisبيشتر و سریعتر ميباشد و مواد آن در
بدن نيز تجمع پيدا نميکند ]2و .[0لذا منبع
مناسبتري براي محققان علم داروسازي ،پزشكي و
شيمي گياهي جهت استخراج و استفاده از این مواد
مؤثره ميباشد.
آنتي اکسيدانها ميتوانند باعث پيشگيري بيماري
هایي مانند سرطان و پيري (با ایجاد پایداري ژنتيكي)
شده و آسيبهاي قلبي و حوادث قلبي مربوط به
ميوکارد و ترومبوز شریان کرونر را کاهش داده و اثر
حفاظتي بر عليه  HIVداشته باشند ]5و .[6در بين
بافتهاي بدن ،مغز بيشتر در معرض آسيبهاي
اکسيداتيو ميباشد چون مغز داراي ميزان باالیي از
متابوليسمهاي اکسيداتيو بوده و همچنين غلظت
باالیي از اسيدهاي چرب غير اشباع و سطح نسبتاً
پایيني از آنتي اکسيدانها را دارد .به منظور جلوگيري
از تخریب مواد غذایي که به دليل اکسایش چربي هاي
غير اشباع و سایر عوامل روي ميدهد ،آنتي اکسيدانها
را به فرآوردههاي غذایي ميافزایند ] .[7از آنجایي که
اعتقاد بر این است که آنتي اکسيدانهاي طبيعي
سميت و عوارض آنتي اکسيدانهاي شيميایي را ندارد،
لذا شناسایي گياهاني با خاصيت آنتي اکسيداني
ضروري به نظر ميرسد .از این رو هدف از این تحقيق
ارزیابي فعاليت آنتي اکسيداني و تعيين محتواي تام
فنولي و فالونویيدي عصارة گياه  A. aestivalis L.جمع
آوري شده از استان لرستان ميباشد .پژوهشهاي
صورت گرفته نشان ميدهد که تاکنون هيچ گونه
تحقيقي بر روي خاصيت آنتي اکسيداني گياه A.
 aestivalis L.صورت نگرفته است.
مواد و روشها
تهیه نمونه گیاه

گونة گياهي  Adonis aestivalis L.از غرب کشور
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ایران ،استان لرستان ،شهرستان کوهدشت (موقعيت
 )E: 47ºدر
, N: 33º
جغرافيایي
اردیبهشت ماه  1035جمع آوري شد .پس از جمع
آوري گياه ،تعدادي از نمونههاي گياهي خشک و پرس
شده و سپس به آزمایشگاه گياه شناسي پژوهشكده
گياهان دارویي جهاد دانشگاهي منتقل گردید .پس از
آماده سازي نمونههاي هرباریومي ،گياهان جمع آوري
شده توسط منابع معتبر گياه شناسي مورد شناسایي
دقيق قرار گرفته و در نهایت به صورت معتبر و مؤثر در
هرباریوم پژوهشكده گياهان دارویي جهاد دانشگاهي با
اختصاص کد و شماره  IMPH-4542ثبت و مستند
سازي گردید .بخش عمدهاي از گياهان جمعآوري شده
نيز جهت استفاده در مرحله عصارهگيري به فضایي دور
از نور و رطوبت منتقل شده و در دماي محيط خشک و
سپس آسياب شدند.
مواد شیمیایی و معرف ها

تمامي مواد شيميایي ،معرفها و استانداردهاي
استفاده شده از شرکتهاي Sigma-Aldrich ،Merckو
 Flukaخریداري شدند.
دستگاه ها

به منظور عصاره گيري از گياه از روش ازکان و
همكاران استفاده شد ] .[8به این صورت که مقدار 23
گرم از پودر گياه با  233ميلي ليتر از حالل (یكبار
متانول  %83و یكبار اتيل استات) به مدت  2ساعت
توسط دستگاه اولتراسونيک عصاره گيري شد .پس از
صاف شدن با قيف بوخنر و کاغذ صافي توسط روتاري
(دستگاه تقطير در خأل) در دماي  48درجه سانتيگراد
تغليظ شد .عصارة تغليظ شده و بازده عصاره گيري به
دست آمد و پس از آن عصاره به مدت  2روز در دماي
محيط قرار داده شد تا خشک شود.
بررسی محتوای تام فنوویی گیواه ( Total phenolic

)content

جهت بررسي محتواي تام فنولي از روش
 Kahkonenو همكاران استفاده شد و همچنين از
گاليک اسيد به عنوان استاندارد استفاده شد ] .[3ابتدا
 033ميكروليتر از نمونهها (رقيق شده توسط )DMSO
(با غلظت  3/335گرم بر ميلي ليتر) در داخل لوله
آزمایش ریخته شد .سپس  1/5ميلي ليتر معرف فولين
( )Folin-Ciocalteusو  1/2ميلي ليتر کربنات سدیم
 %7/5به محلول باال اضافه و خوب هم زده شد .در
ادامه به مدت  03دقيقه در دماي آزمایشگاه قرار داده
شد و سپس جذب آنها در  763نانومتر توسط طيف
سنج ماوراء بنفش خوانده شد .روش مشابهي براي
تمامي محلولهاي گاليک اسيد استاندارد انجام گردید
و منحني استاندارد گاليک اسيد رسم شد .با استفاده از
منحني استاندارد گاليک اسيد رسم شده ،ميتوان
مقدار کل ترکيبهاي فنلي عصاره ها را توسط فرمول
زیر بدست آورد.
=مقدار کل ترکيبهاي فنلي عصاره
(( - 3/300( / 3/331ميزان جذب نوري اسانس))
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به منظور تهية عصاره خشک از دستگاه روتاري
مدل EL 131ساخت کشور آلمان مجهز به حمام آب
گرم مدل  BUCHI 461استفاده شد و براي اندازهگيري
خاصيت آنتي اکسيداني و مقدار محتواي تام فنلي و
فالونویيدي از دستگاه اسپكتروفوتومتر فرابنفش مدل
 PC X-ma 2000ساخت شرکت Human corporation
استفاده شد .جهت سونيكاسيون عصارهها از دستگاه
فراصوت مدل  LC BOHساخت شرکت Elmaاستفاده
شد .همچنين به منظور همزدن محلولها از دستگاه
 ،Shakerمدل  DS 623استفاده شد .براي توزین مواد از
ترازوي مدل  AND HR-200ساخت ژاپن با دقت 4
رقم اعشار ( )3/3331استفاده گردید.

عصاره گیری و تغلیظ
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بررسوی محتووای توام فوونوییویی گیواه ( Total

)flavonoid content

محتواي تام فالونویيدي موجود در عصارة گياه بر
اساس روش  Zhishenو همكارانش انجام شد ].[13
ابتدا  3/25ميليليتر از نمونه رقيقشده با غلظت
(3/335گرم بر ميلي ليتر) به یک لوله حاوي 1ميلي
ليتر آب دوبار تقطيرشده اضافه گردید .سپس 3/75
ميلي ليتر از  NaNO2 %5و  3/375ميلي ليتر از %13
 AlCl3و 3/5ميلي ليتر از1M NaOHدر زمان صفر و
پنج و شش دقيقه پشتسرهم اضافه شدند .نهایتاً حجم
محلول واکنش بههمراه آب دوبار تقطيرشده بهميزان
 2/5ميلي ليتر تنظيم گردید .جذب محلول بهوسيله
اسپكتروفوتومتر در طول موج  513نانومتر اندازهگيري
شد .محتواي فالونوئيدي موجود در هر عصارة گياه بر
اساس ميليگرم  catechinهمارز ) (CEبر گرم عصاره
گياه بيان شد.
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بررسی قیرت آنتی اکسییانی عصاره گیاه بوه رو
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دماي اتاق گذاشته شد .نهایتاً جذب هر کدام از این
لولهها در طول موج  733نانومتر با دستگاه
اسپكتروفتومتر خوانده شد.
از گاليک اسيد به عنوان استاندارد جهت این تست
استفاده گردید .قدرت احيا کنندگي آهن بر اساس
معادل گاليک اسيد به صورت ميليگرم در گرم نمونه
مورد استفاده ذکر شد .با استفاده از منحني استاندارد
گاليک اسيد رسم شده ،قدرت احيا کنندگي آهن
عصارهها بدست آمد ].[11
تجزیه و تحلیل آماری
براي هریک از آزمون هاي مورد بررسي آزمایش در
 0تكرار انجام شد و نتایج به دست آمده ميانگين سه
تكرار ±انحراف معيار بودند .داده ها با کمک نرم افزار
Excelآناليز شدند.
نتایج

احیاکننیگی فریک ))FRAP

بازده عصاره گیری

جهت بررسي قدرت آنتي اکسيداني– احيا کنندگي
فریک از روش  Oyaizuو همكاران استفاده شد ].[11
ابتدا یک ميليليتر از غلظتهاي مختلف عصاره با
غلظت(3/335گرم بر ميلي ليتر) تهيه و به  2/5ميلي-
ليتر از بافر فسفات پتاسيم با  6/6PHاضافه شد .سپس
 2/5ميلي ليتر فري سيانيد پتاسيم  %1به محلول
مرحله قبل افزوده و محلول قبلي به مدت  23دقيقه
در دماي  53درجه سانتيگراد گذاشته شد .به محلول
قبلي  2/5ميلي ليتر اسيد تري کلرو استيک %13
اضافه شد .محلول حاصل به حجمهاي مساوي 2/5
ميلي ليتر تقسيم شد و به هر کدام از این محلولها
 2/5ميلي ليتر آب مقطر اضافه شد .سپس به هر کدام
ازاین محلولها  3/5ميلي ليتر کلرید آهن (FeCl3-
 )6H2Oاضافه و سپس لولهها به مدت  03دقيقه در

بازده عصاره گيري براي عصارة متانولي  %83معادل
 5/32و براي عصارة اتيل استاتي معادل  5/18درصد
وزني  -وزني بدست آمد.
محتوای تام فوونویییی گیاه

محتواي تام فالونویيدي عصارههاي گياه برحسب
ميلي گرم کاتچين بر گرم نمونه و به صورت جدول 1
به دست آمد .از کاتچين به عنوان یک فالونوئيد
استاندارد استفاده شد (شكل .)1
جدول  -1تعیین محتوای تام فالونوییدی عصاره برحسب میلی گرم
کاتچین بر گرم نمونه

نوع عصاره

میلیگرم در گرم نمونه

متانولي %83
اتيل استاتي

37/81 ± 3/337
83/70 ± 3/330

ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و تعیین محتوای تام فنولی و ...

Total phenolic content

Total Flavonoid Content

0.25

0.2

0.1

0.15

0.05

)OD (510 nm

y = 2.9026x - 0.0169
R² = 0.9967

y = 0.0009x + 0.0928
R² = 0.9942

0

1.5
1
0.5

)OD (760nm

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

2

0
1500

2000

1000

500

0

)Catechin Concentration (mg/ml
)Gallic acid (mg
شکل  -1منحنی استاندارد کاتچین

شکل  -3منحنی استاندارد گالیک اسید

Total Phenolic Content

600.00
400.00
200.00

Series1

0.00
اتیل استاتی

هییرو ایکلی

محتوای فنویی عصارۀ گیاه Adonis

میلی گرم گاییک اسیی بر گرم نمونه

800.00

گرم نمونه

اسید بر گرم نمونه

محتواي تام فالونوئيدي عصارة متانولي %83
( 37/81 ± 3/337ميلي گرم کاتچين بر گرم نمونه)
بيشتر از عصارة اتيل استاتي ( )83/70 ± 3/330به
دست آمد (شكل .)2

مطابق با نتایج به دست آمده ،محتواي تام فنولي
عصارة متانولي  637/26 ± 2/05( %83ميلي گرم
گاليک اسيد بر گرم نمونه) بيشتر از عصارة اتيل
استاتي ( )078/07 ± 8/64به دست آمد.

محتوای تام فنویی گیاه

اثرات آنتی اکسییانی عصاره گیاه

محتواي تام فنولي گياه با استفاده از روش فولين-
سيوکالتو و با استاندارد گاليک اسيد به عنوان استاندارد
(شكل  )0اندازه گيري شد و نتایج به صورت جدول 2
به دست آمد (شكل .)4

ظرفيت آنتي اکسيداني عصاره گياه به روش قدرت
آنتي اکسيداني – احياکنندگي فریک FRAPمورد
ارزیابي قرار گرفت و نتایج فعاليت آنتي اکسيداني در
تست  FRAPبه صورت ميليگرم در گرم عصاره
گزارش شد (جدول  .)0از گاليک اسيد به عنوان
استاندارد آنتي اکسيدان استفاده و نمودار جذب آن
رسم گردید (شكل .)5

جدول -2تعیین محتوای تام فنولی عصاره ها برحسب میلی گرم گالیک
اسید برگرم نمونه

تعیین محتوای تام فنویی عصاره
ميليگرم در گرم نمونه
نوع عصاره
637/26 ± 2/05
متانولي %83
078/07 ± 8/64
اتيل استاتي
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شکل  -2تعیین کل فالونویید عصاره ها بر حسب میلی گرم کاتچین بر

شکل  -4تعیین محتوای تام فنولی عصاره ها برحسب میلی گرم گالیک
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جدول  -3قدرت احیاء فریک  FRAPعصارهها برحسب معادل گالیک
اسید (میلیگرم در گرم نمونه)

قیرت احیای فریک  FRAPمعادل گاییک اسیی (میلی
گرم در گرم نمونه)
نوع عصاره
متانولي %83
اتيل استاتي

بحث

ميليگرم در گرم نمونه
0/385 ± 3/331
0/434 ± 3/3334

Ferric-reducing power (FRAP) assay
2

1
0.5

)OD (700 nm

y = 16.852x - 0.0881
R² = 0.9934

1.5

0
0.1

0.05

0

)Gallic acid (mg
شکل  -5نمودار منحنی گالیک اسید به عنوان استاندارد جهت تعیین
قدرت احیاء کنندگی
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4.1
4
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
عصاره اتیل استاتی

mg Gallic acid / 1g sample

فصـلنامه علـــمی -پژوهشی بیولوژی کاربردی

Ferric-reducing power (FRAP) assay

عصاره هییروایکلی

استاتي ( 0/434 ± 3/3334ميلي گرم گاليک اسيد در
گرم نمونه) برخوردار است.

نوع عصاره
شکل  -6تعیین قدرت احیا فریک  FRAPعصاره ها برحسب معادل
گالیک اسید (میلی گرم در گرم نمونه)

همانطور که در شكل  6دیده ميشود عصارة
متانولي  %83داراي خاصيت آنتي اکسيداني -احياء
کنندگي فریک ( 0/385 ± 3/331ميلي گرم گاليک
اسيد در گرم نمونه) بيشتري نسبت به عصارة اتيل

آنتي اکسيدان هاي طبيعي بيشتر در گياهاني
موجود ميباشند که حاوي ترکيبات فنلي هستند.
محتواي فنلي و ترکيبات گياه به فاکتورهاي ژنتيكي و
محيطي وابسته ميباشند .ترکيبات آنتي اکسيداني
فراواني در گياهان موجود مي باشند و شناسایي تک
تک آنها کاري دشوار ميباشد .بنابراین ظرفيت آنتي
اکسيداني عصارهها با سنجشهاي مختلفي ارزیابي
ميگردند .در جنس  Adonisوجود ترکيبات فنولي و
تتراترپنویيدي به اثبات رسيده است ] .[12در این
پروژه ارزیابي فعاليت آنتي اکسيداني از روش قدرت
آنتي اکسيداني -احيا کنندگي فریک صورت گرفت و
همچنين محتواي تام فنولي و فالونویيدي بررسي و
مقایسه گردید .لذا بررسيهایي که دراین پروژه صورت
گرفت نشان دهندة محتواي تام فنولي باالي عصاره
متانولي این گياه بود که با خاصيت آنتي اکسيداني آن
در ارتباط است .بر اساس تحقيقات قبلي صورت گرفته
رابطة مستقيمي ميان محتواي فنولي یک عصاره و
خاصيت آنتي اکسيداني آن وجود دارد ] .[10به
طوريکه اثرات آنتي اکسيداني عصارة یک گياه به
دليل وجود ترکيبات فنولي ،بيشتر به علت ممانعت از
اکسيداسيون ميباشد ]10و .[14به طوريکه فعاليت
آنتي اکسيداني عصارة یک گياه را به کثرت ترکيبات
فنولي آن نسبت ميدهند ] .[15نتایج به دست آمده از
این تحقيق نشان داد که حالل متانول  %83نسبت به
اتيل استاتي داراي قدرت باالتري در استخراج ترکيبات
فنولي و فالونوئيدي از گياه و به موازات آن بروز
خاصيت آنتي اکسيداني ميباشد .به طوريکه فعاليت
آنتي اکسيداني این گياهان مربوط به فنلها و
فالونوئيدهاي آنها بوده که به خاطر داشتن ظرفيت
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نتیجه گیری
نتایج تحقيق حاضر نشان داد که عصارة گياه
 Adonis aestivalis L.داراي اثرات آنتي اکسيداني بوده
و همچنين حالل متانول  %83نسبت به حالل اتيل
استاتي داراي قدرت باالتري در استخراج ترکيبات
فنولي و فالونوئيدي و به موازات آن بروز خاصيت آنتي
اکسيداني ميباشد .همچنين بررسي فعاليت آنتي
اکسيداني و مقایسه آن با محتواي تام فنولي و
فالونویيدي عصارهها ارتباط بين محتواي تام فنولي و
فعاليت آنتي اکسيداني را نيز تایيد مينماید .از سوي
دیگر با بررسي محتواي تام فنولي و فالونویيدي گياه
مشخص شد که گياه حاوي ترکيبات فنولي بيشتري
نسبت به ترکيبات فالونویيد ميباشد .بنابراین در
پروژههاي آتي شناسایي ،استخراج و مقایسه مهم ترین
ترکيبات فنولي عصاره گياه و همچنين بررسي خاصيت
آنتي اکسيداني عصارههاي مختلف گياه مستخرج از
حاللها و روشهاي مختلف عصارهگيري و نيز
روشهاي مختلف ارزیابي فعاليت آنتي اکسيداني در
مدلهاي آزمایشگاهي و باليني پيشنهاد ميگردد.
تشكرو قدردانی
بدین وسيله از دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم
دارویي به خاطر مساعدت در استفاده از تجهيزات
آزمایشگاهي و از پژوهشكده گياهان دارویي جهاد
دانشگاهي بابت همكاري صميمانه در تهيه ،شناسایي و
معتبر سازي گياه تقدیر و تشكر ميگردد.
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تداخل با عملكرد ميتوکندري و دفع رادیكالهاي
پروکسي و کاهش یا کالته کردن آهن در آنزیم
ليپواکسيژناز ،از شروع فعاليت پراکسيداسيون ليپيدي
و توليد رادیكالهاي آسيب رساننده به ماده ژنتيكي
جلوگيري کرده و به عنوان عوامل اصلي ضد
جهشزایي به کار ميروند ] .[16نتایج این تحقيق در
تأیيد تحقيقات صورت گرفتة دیگر است که نشان
ميدهد عمدة ترکيبات موجود در A. aestivalis L.
مربوط به ترکيبات فنولي ميباشد ] .[12در یک
تحقيق قبلي صورت گرفته ،ترکيبات شيميایي سازنده
اسانس ،اسيدهاي چرب و عصارة گياه Adonis
 wolgensis L.و خواص آنتي اکسيداني و ضد باکتري
آن مورد بررسي قرار گرفت .ترکيبات اصلي سازنده
اسانس اندام هوایي این گياه ،پالميتيک اسيد
( ،)02/37%متيل لينولنات ( )11/83%و فيتول
( )13/02%بودند .در این تحقيق ،عصارة متانولي اندام
هوایي گياه  A. wolgensis Lبراي تعيين فعاليت آنتي
اکسيداني با روش هاي مهار رادیكال  DPPHو قدرت
کاهندگي مورد بررسي قرار گرفت که در آن عصارة
متانولي با دارا بودن مقادیر باالیي از فنول کل (3/31
 3/23 ±ميلي گرم گاليک اسيد بر وزن خشک گياه)،
فعاليت آنتي اکسيداني مؤثري را از خود نشان داد،
درصورتي که اسانس اندام هوایي این گياه هيچ گونه
فعاليت ضدباکتري قابل مالحظه اي را از خود نشان
نداد .از طرفي نتایج به دست آمده از روش  MICنشان
داد که عصاره متانولي گياه  A. wolgensis Lدر مقابل
رشد اشرشيا کلي ،استافيلوکوکوس اورئوس و سالمونال
انتریتيدیس مؤثر بوده ولي در مقابل رشد باکتري گرم
مثبت باسيلوس سوبتيليس هيچ تاثيري ندارد].[17
کاروتنوئيدها و سایر استرهاي فتي اسيدها در گلبرگ
گياه  A. aestivalisوجود دارد ] .[18محتواي
کاروتنوئيدي کل در گلبرگ هاي گياه مذکور برابر با
مقدار  1373/88ميكروگرم بر گرم به گزارش شده
است ] .[13سه نوع از پنج کاردتوليداستخراج شده از

بذر گياه  A. aestivalis L.از خود خاصيت ضد سرطاني
در مقابل رده سلول هاي بدخيم سرطاني نشان داده
است ] .[23بر اساس تحقيقات  Neamtuو همكارانش
بيشتر از  %83از پيگمنت هاي  A. aestivalis L.مربوط
به  astaxanthinدر فرم استري مي باشد ].[21
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