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بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره اسطوخدوس استخراج شده
به روش سوکسله
روح اهلل حسینی نیافرد ،غالمرضا نجفی ،منوچهر فدائیان
گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت1316/10/20 :؛ تاریخ پذیرش)1317/20/20 :

چكیده
اسطوخدوس ) (Lavandula angustifoliaجزء گیاهان دارویی اسانس دار از خانواده نعناع و بومی ایران میباشد و بصورت سنتی در درمان
مفاصل ،دل پیچه و ذکام کاربرد دارد .پس از شناسایی و جمع آوری ،گیاه اسطوخدوس در شرایط مناسب خشک گردید .سپس با استفاده از
دستگاه سوکسله و با حاللهای آب ،هگزان و مخلوط آب و اتانول ،عصاره گیاه استخراج شد .عصارهها پس از تغلیظ با دستگاه روتاری،
اسپکتروفوتومتر و در آخر با دستگاه  GC-MSمورد بررسی و آنالیز قرار گرفت .در عصاره هگزانی این گیاه به ترتیب بیشترین درصد دکان،
دودکان ،کامفور ،تترا دکان-3 ،متیل نونان 1و-8سینئول هستند .بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی به روش  DPPHبیشترین حساسیت را در،
عصاره آبی نشان داد.

کلیدواژگان
اسطوخدوس ،آنتی اکسیدانی ،سوکسله ،ضدمیکروبی.
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اسطوخدوس از جمله گیاهانی است که از نظر
فیتوشیمی به طور وسیع مطالعه شده اما جنبههای
آنتی اکسیدانی این گیاه به طور کامل مورد مطالعه
قرار نگرفته است .این گیاه از خانواده نعناییان بوده واز
دیر باز در طب سنتی نقش داشته است [.]2،1
از نظر غالب حکمای سنتی طبیعت گرم و خشک
داشته واز آن برای تقویت ذهنی،کنترل رشد و رشد
وسرگیجه و تشنج توصیه شده است [.]3
اسطوخدوس در درمان بیماریهای معده ،سردرد و به
خصوص سردرد ناشی از تنش موثر است.این گیاه
خواص ضد درد،ضد گرفتگی عضالت و آرام بخش
دارد .این گیاه در اکثر بیماریهای وابسته به دستگاه
عصبی مرکزی مانند میگرن و صرع موثر میباشد [.]4
ترکیات فراوانی در اسانس این گیاه شناسایی شده
اند که از مهمترین آنها میتوان به ژرانیول ،لینانول ،
سینئول ،آلفاپینن ،کامفور ،اسیدبوتیریک میتوان
اشاره کرد.
آنتی اکسیدانها موادی هستند که در غلظت کم و
با سازوکار ویژه ای عمل میکنند و یا باعث کاهش یا
به تاخیر افتادن میشوند .از مهم ترین انواع آنتی
اکسیدانها در سیستمهای بیولوژیک میتوان به
رادیکال آزاد اشاره کرد .توان مهار رادیکال آزاد از
خصوصیتهای مهم یک آنتی اکسیدان به شمار
میرود [.]5
امروزه آنتی اکسیدانهای طبیعی که از گیاهان و
ادویه جات بدست میآیند به طور گسترده ای ارزیابی
میشوند واعتقاد بر این است که آنتی اکسیدانهای
طبیعی اثرات جانبی کمتری دارند [.]8،7،6
آنتی اکسیدانها شامل مواد مغذی (ویتامینها و
امالح معدنی) و آنزیمها (پروتئینهای موجود در بدن
که در واکنشهای شیمیایی نقش کمکی دارند) به

نظر میرسد این مواد در جلوگیری از ایجاد بیماری
هایی مانند سرطان ،بیماری قلبی ،سکته مغزی،
آلزایمر ،آرتریت روماتوئید و کاتاراکت نقش دارند.
رادیکالهای آزاد مولکولهای فعال شدهای هستند که
در همه جا حضور دارند آنها بهطور طبیعی در
سلولهای زنده تولید شده و محصوالت آنها در
حضور مولکولها افزایش پیدا میکند و بهعلت فعالیت
باال بر روی اکثر مولکولهای بیولوژیکی اثر میگذارند.
رادیکالهای آزاد هم بهوسیله پروسههای بیوشیمیایی
و در طی متابولیسم طبیعی بدن و هم ممکن است به
علت منشأ خارجی در بدن موجودات زنده تولید
میشوند .بهطور کلی استرسهای اکسیداتیو به دو
علت اگزوژن و آندروژن میباشد .گیاهان و حیوانات
حاوی سیستمهای پیچیدهای از انواع مختلف آنتی
اکسیدانها از قبیل گلوتاتیون ،ویتامین و همچنین
آنزیمها مانند کاتاالز ،سوپراکسید دیسموتاز
وپراکسیدازهای مختلف هستند[.]9
بخش تجربی
مواد و دستگاهها

در این پژوهش از گیاه خشک شده اسطوخدوس و
حاللهای آب مقطر،هگزان و اتانول استفاده شد.
دستگاههای مورد استفاده شامل سوکسله ،طیف
سنج فرابنفش-مرِیی و کرو ماتوگرافی مجهز به طیف
سنج جرمی میباشد.
عصاره گیری به روش سوکسله

ابتدا اجزای مختلف دستگاه سوکسله به هم متصل
شد .پس از آن حدود  1/3حجم کارتوش بهطور
جداگانه از نمونههای گیاهی مورد نظر پرشد و در
محل مخصوص خود قرار گرفت و با حاللهای مختلف
به مدت  6ساعت آزمایش عصارهگیری انجام شد.
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الف) عصاره آبی

به عنوان اولین حالل ،آب مقطر به مقدار 055سی
سی داخل بالن سوکسله ریختهشد .گیاه خشک شده
پودرو وزن آن که با ترازوی دیجیتال حدود  24گرم
بود داخل انگشت دانه ریخته و در آن بسته شد .در
نهایت دستگاه سوکسله بسته و شیر آب باز میگردد.
بعد از گذشت  25دقیقه آب توسط هیتربرقی به
جوش آمد و عملیات عصاره گیری به مدت  6ساعت
ادامه پیدا کرد و  21بار عمل سیفون صورت گرفت
عصاره آبی که به رنگ محلول بنفش پر رنگ بود،
جدا ،سپس درون شیشه درب دار داخل یخچال
گذاشته و فریز گردید.
ب) عصاره هگزانی

پ) مخلوط عصاره آبی اتانولی

سومین حالل ،آب-اتانول را به مقدار 055سی سی
داخل بالن سوکسله ریختهشد ،و نسبت آن 75:35
بود،یعنی مقدارآب  205سی سی و مقدار اتانول 305
سی سی ،سپس گیاه خشک شده پودر و وزن آن که
با ترازوی دیجیتال حدود  24گرم بود داخل انگشت
دانه ریخته و در آن بسته شده و در نهایت دستگاه
سوکسله بسته و شیر آب باز گردید .بعد از گذشت 25

ارزیابی اثر آنتی اکسیدانی به روشDPPH

در این روش خاصیت آنتی اکسیدانی عصارهها از
طریق اندازه گیری ظرفیت کاهش رادیکال 1و -1دی
فنیل -2پیکریل هیدرازیل  DPPHمورد ارزیابی قرار
گرفت.
 DPPHبنفش رنگ و به صورت رادیکالی میباشد.
این رادیکال با گرفتن یک الکترون از آنتی اکسیدان
(عصارههای گیاهی) از بنفش به زرد تغییر رنگ
میدهد.
کاهش جذب رادیکال بنفش رنگ  DPPHدر 027
نانومتر ،نمونه مورد آزمایش ،به وسیله اسپکتروفتومتر
اندازه گیری شد .میزان و سرعت این کاهش جذب با
غلظت مواد آنتی اکسیدان رابطه مستقیم دارد به
صورتی که هر چه غلظت آنتی اکسیدانها در نمونه
بیشتر باشد ،رنگ  DPPHاز بنفش سریعتر به سمت
زرد رفته و میزان جذب در طول موج مذکور بشتر
کاهش مییابد.
روش کار

میزان  5/326گرم بر میلی لیتر از نمونه عصاره
آبی الکلی در بالن ژوژه  10سی سی با متانول به
حجم رسانده شد ،بهطوریکه اجزای عصاره کامال در
متانول حل شود.
بعد از تهیه محلولها با غلظتهای متفاوت محلول
 DPPHتهیه شد .به این ترتیب که میزان
5/50766گرم از  DPPHدر بالن  05سیسی تیره
حل شده و با متانول به حجم رسید.
سپس جذب محلولهای تهیه شده در طول موج
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دومین حالل ،هگزان (غیر قطبی) به مقدار055
سی سی داخل بالن سوکسله ریختهشد .گیاه خشک
شده پودر و وزن آن که با ترازوی دیجیتال حدود 23
گرم بود داخل انگشت دانه ریخته و در آن بسته شد.
در نهایت دستگاه سوکسله بسته و شیر آب را باز
گردید .بعد از گذشت  0دقیقه هگزان توسط هیتر
برقی جوش آمد و عملیات عصاره گیری به مدت 0
ساعت ادامه پیدا کرد و  21بار عمل سیفون صورت
گرفت عصاره آلی را که به رنگ محلول سبز کم رنگ
بود ،جدا ،و درنهایت درون شیشه درب دار داخل
یخچال گذاشته و فریز گردید.

دقیقه حالل توسط هیتر برقی به جوش آمد و عملیات
عصاره گیری به مدت  6ساعت ادامه پیدا کرد و 21
بار عمل سیفون صورت گرفت ،عصاره آبی اتانولی به
رنگ محلول سبز پر رنگ بود ،جدا ،و در نهایت درون
شیشه درب دار داخل یخچال گذاشته و فریز گردید.
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 027نانومتر توسط اسپکتروفتومترخوانده شد ،به این
صورت که ابتدا دستگاه را با محلولهای موجود صفر
کرده و سپس محلولهای بالن تیره را خواندیم.
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جدول  -1نتایج ارزیابی اثر آنتی اکسیدانی عصاره آبی گیاه
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جدول  -3نتایج ارزیابی اثر آنتی اکسیدانی عصاره هگزانی گیاه
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شکل  -1تعیین اجزای تشکیل دهنده عصاره الکلی گیاه اسطوخودوس
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جدول  -2نتایج ارزیابی اثر آنتی اکسیدانی عصاره الکلی گیاه
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با دستگاه GC-MS
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شکل  -2تعیین اجزای تشکیل دهنده عصاره هگزانی گیاه
اسطوخودوس با دستگاه GC-MS

نتایج جداول ارزیابی اثر آنتی اکسیدانی به روش
 DPPHگیاه اسطوخدوس نشان میدهد که بسیاری از
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این ترکیبات دارای اثر آنتیاکسیدانی قابل مالحظه
میباشند و برای استفاده در صنایع مختلف اهمیت
زیادی دارند .نتایج تست آنتی اکسیدانی گیاه
اسطوخدوس نشان دهنده فعالیت آنتی اکسیدانی
دربرابر آنتی اکسیدان پایدار  DPPHمیباشد ،و
میتوان گفت که درصد IC50این گیاه 568 μg/mL
مربوط به عصاره هگزانی بود که ،مهار رادیکال آزاد
بهتری از بقیه دارد و با مقاله محمد نژاد کنجی
مطابقت دارد]25[ .
عصاره نمونه هگزانی پس از آبگیری ،با دستگاه
 GC-MSمورد بررسی و آنالیز قرار گرفت .از عصاره
هگزانی این گیاه به ترتیب بیشترین درصد دکان،
دودکان ،کامفور ،تترا دکان-3 ،متیل نونان و کمترین
درصد اکتادکان ،بتا-اودسمول2 ،و-6سینئول -0متیل
آندکان میتوان اشاره کرد.
جدول  -4نتایج آنالیز عصاره نمونه هگزانی ،توسط دستگاه GC-MS

شماره
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اتیل سیکلو هگزان
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23/2
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1/60
1/46
1/85
00/46
5/40
5/07
6/07
5/81
5/91

بازداری
(دقیقه)
4/88
4/74
4/94
0/14
0/17
0/46
8/59
8/61
6/58
6/26
6/41

2/18

6/67

23/02
4/41
5/03
2/37
5/47
5/37

6/69
22/74
21/99
24/11
24/97
28/44

نتایج مطالعه کمیت و کیفیت متابولیتهای ثانویۀ
گیاه اسطوخودوس تحت تأثیر عامل بوم شناختی
ارتفاع ازسطح دریا که نویسنده آن محمدنژادگنجی
بود ،به بررسی جداسازی و شناسایی ترکیبهای
موجود در اسانس اسطوخدوس توسط دستگاه GC-MS
در دو شهر استان مازندران پرداخته ،که بیشترین
درصد در بهشهر اندوبورنئول( )11/38ودر شهر بلده
بیشترین درصد را بورنئول( )18/76تشکیل داد ،اما در
این پژوهش عصاره نمونه هگزانی ،توسط دستگاه GC-
 MSمورد بررسی و آنالیز قرار گرفت که بیشترین
درصد را دکان ( )00/46تشکیل داد .پس میتوان
نتیجه گرفت که عوامل محیطی ،ارتفاع از سطح دریا و
نیز عوامل ژنتیکی میتواند بر تولید و مقادیر ترکیبات
شیمیایی موجود در گیاهان دارویی مؤثر واقع شود و
بسته به هدف از کشت و نوع ماده مؤثره ،گیاهان دارویی
در مناطق متفاوت بستگی دارد [.]25
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