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چکیده
مقدمه :عصارههای گیاهی و ترکیبات فنلی و فالونوئیدی آنها دارای خواص ضد میکروبی و ضد سرطانی شناخته شدهایی هستند اما
روشهای استخراج و نیز حاللهای مختلف میتواند روی خواص آنها اثرگذار باشد .هدف از انجام این مطالعه بررسی برخی ترکیبات
بیولوژیک گیاه گلحنا و مقایسه آن با گیاه بادرنجبویه بود.
روش کار:گیاهان از بازار گل محالتی تهران در سال  1397تهیه شده و پس از جداسازی اجزای آن و خشککردن در سایه (رطوبت کمتر
از  )%1آسیاب گردید .پساز تهیه عصارههای مختلف از جمله اتانل و متانول ،آب و استون به روش خیساندن و اولتراسونیک ،به بررسی
ترکیبات بیوشیمیایی و مقایسه آن پرداخته شد .تعیین میزان ترکیبات فنلی کل به روش رنگسنجی  Folin-Ciocalteuو تعیین
محتوای فالونوئیدی کل به روش رنگسنجی آلومینیوم کلرید و سنجش میزان آنتوسیانین و کاروتنوئید کل در این پژوهش انجام گرفت.
نتایج :نتایج نشان داد که روش عصارهگیری خیساندن نسبت به اولتراسونیک در استخراج مواد گیاهان مورد مطالعه موثرتر است و ترکیب
اتانول /متانول با درصد خلوص (نسبت  1به  70 )1درصد بهعنوان مناسبترین حالل میباشد .بادرنجبویه دارای محتوای فالونوییدی
بیشتر به میزان  8/75 ±1 /01میلیگرم/میلیلیتر و برگ حنا محتوای فنلی بیشتری به میزان  12/66 ±0/2میلیگرم/میلیلیتر نسبت
به دو ترکیب دیگر داشت .گل حنا بهعلت ترکیب رنگی خود ،حاوی آنتوسیانین بیشتر به میزان  2/09 ±0/02میلی مول/گرم نسبت به
دو ترکیب دیگر بود و از بادرنجبویه کاروتنوئید بیشتری به مقدار  5/07 ±0/06میلیگرم/میلیلیتر استخراج گردید.
نتیجه گیری :عصاره گیاهان مورد مطالعه ،حاوی میزان قابل توجه ترکیبات آنتیاکسیدانی میباشد؛ لذا توصیه میشود تحقیقات بیشتری
در زمینه شناسایی کامل این ترکیبات و قدرت آنتیاکسیدانی آنها انجام گیرد.
کلمات کلیدی :بادرنجبویه ،حنا ،فنل  ،فالونویید ،آنتوسیانین ،کاروتنوئید

* نویسنده مسئول :پریچهر حناچی گروه بیوتکنولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران تلفن 02188044040ایمیلp.hanachi@alzahra.ac.ir :
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مقدمه
امروزه بسیاری از متخصصین تغذیه برای تأمین آنتی-

بخشی ،آنتیاکسیدانی ،ضداسپاسمی ،ضدنفخ ،ضدباکتری،

اکسیدانهای مورد نیاز بدن ،مصرف گیاهان ،میوهجات و

ضدویروسی و ضدالتهابی آن اشاره کرد ( .)4از ترکیبات

سبزیجات را توصیه مینمایند ،زیرا معموالً مصرف آنتی-

فنول بادرنجبویه میتوان به رزمارین اسید ،تانن،

اکسیدانهای گیاهی عوارض جانبی کمتر و درمان بهتری

فالونوئیدهایی همچون اپیژنین- 7-اکسید-گلوکوزید،

ایجاد مینمایند .نظر به اینکه گیاهان یکی از منابع مهم

لوتئولی -7-اکسید-گلکیوزید و سه فالونول شامل

آنتیاکسیدانها میباشند ،تحقیقات در این زمینه روبه

رامنوسیترین ،رامنازین و ایزوکوئرسیترین اشاره کرد .نتایج

افزایش میباشد .گیاهانی که غنی از ترکیبات آنتی-

مطالعات اخیر نشان داد که عصاره گیاه بادرنجبویه حاوی

اکسیدان بوده ،میتوانند باعث حفاظت سلولها از آسیب

اسید رزمارین کی ،تری ترپنوئیدها ،اولینول کی اسید و

اکسیداتیو شوند ( .)1آنتیاکسیدانهای طبیعی باعث

اسید اورسال است که از فعالیت گاما-آمینو بوتریک اسید

افزایش قدرت آنتیاکسیدانهای پالسما و کاهش ابتال به

ترانس آمیناز ) (GABA-Tممانعت میکنند ( .)5گیاه

برخی بیماریها مانند سرطان ،بیماریهای قلبی و سکته

گل حنا متعلق به خانواده بالسامیناسه میباشد که بومی

مغزی میشوند .متابولیتهای ثانویه مانند فنل و فالونوئید

شرق آفریقای گرمسیری است؛ جنس  Impatiensدارای

تام مشتق از گیاهان دارای پتانسیل قوی برای پاکسازی

گونههای یک ساله حساس یا نیمه مقاوم ،مقاوم و حتی

رادیکالهای آزاد میباشند که در تمام قسمتهای مختلف

درختچههای همیشه سبز است .بوته این گل ،علفی و

گیاهی مانند برگ ،میوه ،دانه ،ریشه و پوست وجود دارد

ساقههای آن گوشتی ،آبدار ،شفاف و منشعب است .نام

وگیاهان ،دارای طیف گستردهای از ترکیبات بیوشیمیایی

جنس گل حنا که به زبان فرانسوی بهمعنی بیحوصله

میباشند ( .)2امروزه بهعلت اثرات جانبی متعدد و هزینهی

است؛ به این دلیل به آن داده شده که در اثر لمسکردن

باالی داروهای شیمیایی ،عالقه به مصرف داروهای گیاهی

کپسول میوه یکباره باز شده و بذرها پراکنده میشوند (.)6

روبه افزایش است .این گیاهان برای درمان و یا پیشگیری

از این گیاه برای درمان بیماریهای پوستی بهعنوان یک

از بیماریهای مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند .در

داروی موضعی استفاده شده است .گونه Impatiens

بسیاری از کشورهای اروپایی ،داروهای گیاهی بهعنوان
داروی اصلی تجویز میشوند ،اما در ایران و ایالت متحده از

 balsaminaدارای خاصیت تقویت گردش خون ،ضد-
قارچی ،آنتیهیستامین و ضد عفونت میباشد (.)7

داروهای گیاهی بهعنوان مکمل غذایی استفاده میگردد (.)3

هدف از این پژوهش سنجش میزان ترکیبات فنلی کل

بادرنجبویه  ،Melissa officinalisاز قدیمیترین و رایج

و فالونوییدی و آنتوسیانین و کاروتنوئید کل در برگ گیاه

ترین گیاهان دارویی است که متعلق به خانواده نعناعیان

بادرنجبویه و گل و برگ حنا در حاللهای متفاوت و روش

 Lamiaceaeمیباشد .بوی لیمو از مشخصات این گیاه

عصارهگیری مختلف و درنهایت مقایسه میزان ترکیبات

استوایی است بههمین دلیل به آن  Lemon balmهم

بیوشیمیایی و انتخاب بهینه روش عصاره گیری در دوگیاه

گفته میشود .در مطالعات متعددی که بر روی این گیاه

است.

انجام گرفت است ،خواص گوناگونی برای آن به اثبات
رسیده است .از رایجترین این خواص میتوان به آرام-
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مواد و روش ها
اندازه گیری میزان ترکیبات فنلیتام

تهیه نمونه
Melissa

محتوای فنلی کل براساس روش رنگسنجیFolin-

 Officinalisو  Impatiens wallerianaدر سال

ciocalteauو با استفاده از گالیک اسید بهعنوان

 1397از باغ گل محالتی تهران تهیه شدند .برگ و گل مورد

استاندارد اندازهگیری شد .اساس کار در این روش احیاء

آزمایش ابتدا در سایه خشک (رطوبت کمتر از  )%1و سپس

معرف فولین سیوکالتو توسط ترکیبات فنلی در محیط قلیایی

توسط آسیاب خرد شد.

است که با ایجاد یک کمپلکس آبی رنگ همراه است که

گیاهان مورد آزمایش با نامهای

حداکثر جذب خود را در طول موج  750نانومتر نشان می-
روش استخراج

دهد .ابتدا محلولهای استاندارد با غلظت  200-25میلی-

گیاهان به دو روش خیساندن ) )Macerationو

گرم/میلیلیتر از محلول مادر گالیک اسید در آب مقطر

اولتراسونیک ( (Ulrasound Assisd Exracionبا سه

تهیه شد .سپس به  0/2میلیلیتر از محلول استاندارد1 ،

حالل آب و استون  %99و مخلوط اتانل /متانل با درصد

میلیلیتر معرف فولین سیوکالتو رقیق شده اضافه گردید.

خلوص ( 1به  70 )1درصد به نسبت مساوی عصارهگیری

بعد از  30ثانیه همزدن  0/8میلیلیتر سدیم کربنات % 7

شدند .در روش عصارهگیری  ،UAEبه  100میلیگرم از

به آن اضافه شد و بعد از نگهداری به مدت 90دقیقه در

نمونه  10میلیلیتر از حالل )آب مقطر ،اتانول و متانول %70

دمای آزمایشگاه و تاریکی ،جذب آنها در طول موج 750

و استون) اضافه شد .سپس مخلوط حاصل به مدت 20

نانومتر خوانده شد و منحنی استاندارد آنها رسم گردید.

دقیقه در حمام اولتراسونیک با قدرت  40کیلوهرتز و در

سپس مقدار  0/2میلیلیتر از هریک از عصارههای گیاهی را

دمای  40درجه سانتی گراد قرار گرفت .پس از آن نمونهها

برداشته و مطابق مراحل ذکر شده ،محتوای فنلی آنها بر-

به مدت  10دقیقه با سرعت  rpm 3000سانتریفیوژ

حسب میلیگرم/میلیلیتر محاسبه شد (.)10

شدند و در آخر روشناور توسط کاغذ صافی جدا گردید (.)8
در روش خیساندن یا  Macerationبه  100میلی

اندازه گیری میزان ترکیبات فالونوئیدیتام

گرم از نمونه 10 ،میلی لیتر از حالل )آب ،اتانول و

محتوای فالونوئیدی کل به روش رنگسنجی

متانول  70%و استون) اضافه شد و مخلوط به مدت یک

آلومینیوم کلرید و با استفاده از کوئرستین بهعنوان

ساعت و نیم در دمای  70درجه سانتی گراد درون حمام

استاندارد اندازهگیری شد .ابتدا محلول استاندارد با غلظت

بن ماری قرارداده شد .سپس نمونه به مدت  15دقیقه با

 μg/ml 100-10از محلول اصلی و اولیه کوئرستین در

سرعت  rpm 2000سانتریفیوژ شد و در آخر روشناور به

متانول مطلق تهیه شد .سپس به  ml 0/5از محلول

وسیله کاغذ صافی جدا گردید (.)9

استاندارد ml 1/5 ،متانول ml 0/1 ،سدیم کربنات % 10
اتانولی و  ml 0/1پتاسیم استات اضافه شد و در نهایت به
محلول حاصل  ml 2/8آبمقطر اضافه شد .محلول نهایی
به مدت  30دقیقه در دمای اتاق نگهداری شد و میزان
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جذب نوری آن در طول موج  415نانومتر خوانده و منحنی

از کاغذ صافی ،صاف گردید .محلول صافشده با استون به

استاندارد آن را رسم شد .سپس  ml 0/5از هریک از عصاره

حجم  10میلیلیتر رسانده شد و به مدت  10دقیقه و در

های گیاهی برداشته شده است و پس از طی مراحل ذکر

 2600دور سانتریفوژ گردید .فاز رویی برداشته و جذب

شده برای رسم منحنی استاندارد ،فالونوئید کل برحسب

محلول در طول موجهای  662و  645و  470نانومتر نسبت

mg/g DWبهدست آمد (.)10

به شاهد اندازهگیری و از استون به عنوان شاهد استفاده
شد .میزان کاروتنوئید برای هر عصاره با استفاده از فرمول-

اندازهگیری محتوای آنتوسیانین کل
برای سنجش میزان آنتوسیانین کل ،مقدار  0/02گرم
از بافت خشک گیاهی با  4میلیلیتر محلول اسید
کلریدریک 1%در متانول در یک هاون چینی ساییده شد.

های زیر محاسبه گردید (.)11
)Ca= 11/24 A662 – 2/04 A645 (2
)Cb =20/13 A645 – 4/19 A662 (3
)Ct =1000 A470 – 1/ 9 A Ca – 63/14 Cb / 214 (4

محلول حاصل به مدت  24ساعت در یخچال نگهداری شد.
سپس ،محلول به مدت  10دقیقه و در  13000دور

) :Caمیزان کلروفیل  Aو : Cbمیزان کلروفیل  Bو

سانتریفوژ گردید .فاز رویی را برداشته و جذب محلولها در

 :Ctمیزان کاروتنوئید کل میباشد)

طول موج  530و  657نانومتر نسبت به شاهد اندازهگیری
شد .از محلول اسید کلریدریک  1%در متانول بهعنوان
شاهد استفاده گردید .میزان آنتوسیانین برای هر عصاره با
استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید (.)11

تجزیه و تحلیل آماری
دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  24در
سطح معنیداری  P<0/05تجزیه و تحلیل شدند .تجزیه و
تحلیل واریانس یکطرفه برای طرح یک عامل

)A = A 530 - (0/25 × A 657) (1
 : Aجذب محلول) اعداد اندیس نشانگر طول موجهایی
است که جذب در آنها اندازهگیری شده است)
سنجش محتوای کاروتنوئید کل
برای سنجش میزان کاروتنوئید کل ،مقدار  0/05گرم
از بافت تازه گیاهی با  5میلیلیتر استون در یک هاون
چینی سرد و در حمام یخ هموژن شد .سپس به هموژنات

) (ANOVAمیانگینها مقایسه و معنیدار بودن اختالف
بین میانگینها تعیین گردید و داد ها به کمک آزمون
چنددامنه ای دانکن گروهبندی شدند.

یافتهها
نتایج نهایی نشان داد که میزان محتوای فنلی در حالل-
های اتانل/متانل و استون عصاره برگ حنا از سایر گروهها و
حالل آب بهصورت معنادار بیشتر است (شکل.)1

حاصل  1گرم سولفات سدیم بدون آب افزوده و با استفاده

28

فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی ،دوره  ،25شماره  ،81بهار 1401

استخراج و مقایسه بیوشیمیایی برگ بادرنجبویه و برگ و گل حنا

شکل :1میزان ترکیبات فنلی به روش خیساندن :میزان محتوای فنلی در حاللهای اتانل/متانل ) (EMو استون ) (Aعصاره برگ حنا از سایر گروهها و
حالل آب ) (Wبهصورت معنادار بیشتر است

میزان ترکیبات فنولی حاصل از روش عصارهگیری

( شکل .)2نتایج نهایی نشان داد که میزان محتوای فنلی در

اولتراسونیک تحتتاثیر نوع گیاه و نوع عصاره حاصل از آن

حالل  Aو  EMعصاره برگ حنا از سایر گروهها و حالل

(آبی ،اتانولی/متانولی و استونی) قرار دارد ()P<0/05

 Wبهصورت معنادار بیشتر است.

شکل :2میزان ترکیبات فنلی با حاللهای مختلف در روش اولتراسونیک :میزان محتوای فنلی در حالل استون) (Aو اتانل/متانل) (EMعصاره برگ حنا از
سایر گروهها و حالل آب ) (Wبهصورت معنادار بیشتر است

نتایج نشان داد که روش خیساندن در این زمینه بهتر از

میزان محتوای فالونوئیدی در حالل  Wعصاره گل حنا

روش اولتراسونیک بوده و حالل  EMبرای روش خیساندن

و حالل  EMعصاره برگ بادرنجبویه و برگ حنا از سایر

و حالل  Aبرای اولتراسونیک مناسبتر میباشند و حالل W

گروهها و حاللها بهصورت معنادار ( )P<0/05بیشتر است

کمترین بازده را داشت.

(شکل .)3،4
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شکل :3میزان ترکیبات فالونوئیدی با حاللهای مختلف در روش خیساندن :میزان محتوای فالونوئیدی در حالل آب ) (Wعصاره گل حنا و حالل
اتانل/متانل ) (EMعصاره برگ بادرنجبویه و برگ حنا از سایر گروهها و حاللها بهصورت معنادار بیشتر است.

شکل :4میزان ترکیبات فالونوئیدی با حاللهای مختلف در روش اولتراسونیک :میزان محتوای فالونوئیدی در حالل آب ) (Wعصاره گل حنا و حالل
اتانل/متانل ) (EMعصاره برگ بادرنجبویه از سایر گروهها و حاللها بهصورت معنادار بیشتر است.

نتایج نشان داد که روش خیساندن در این زمینه بهتر از

تست تعقیبی  Tukeyنشان داد که میزان آنتوسیانین

روش اولتراسونیک بوده و حالل  EMو تا حدی  Aبرای هر

استخراجی در گل حنا بصورت معنادار ( )P<0/05از سایر

دو روش استخراج و حالل  Wبرای اولتراسونیک مناسبتر

گروه ها بیشتر است (شکل .)5

میباشند.نتایج حاصل از مقایسه بین گروهی با استفاده از
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شکل :5میزان آنتوسیانین :میزان آنتوسیانین استخراجی در گل حنا بهصورت معنادار ()P<0/05

از سایر

گروهها بیشتر است.

میزان کاروتنوئید استخراجی در برگ بادرنجبویه به-
صورت معنادار ( )P<0/05از سایر گروهها بیشتر است
(شکل.)6

شکل :6میزان کلروفیل  b ،aو کاروتنوئید :میزان کاروتنوئید استخراجی در برگ بادرنجبویه بهصورت معنادار از سایر گروهها بیشتر است.

بحث و نتیجهگیری
آنتیاکسیدانهای پلیفنلی یک گروه ویژه از متابولیت-

ترکیبات شیمیایی گیاه بادرنجبویه ،برگ آن حاوی یک ماده

های ثانویه را تشکیل میدهند که نقش مهمی در حفاظت

تلخ ،تانن ،کامفر ،قندهای مختلف ،مواد رزینی ،مواد پکتیکی،

بافتها در مقابل اثرات اکسیدکنندگی رادیکالهای آزاد

اسانس ملیس که مایعی بیرنگ با بوی مطبوع شبیه بوی

اکسیژن و سایر عناصر فعال ایفا میکنند .)12( .در مورد

لیمو میباشد ( .)13در مطالعه  Hanganuو همکاران6 ،
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ترکیب پلیفنلی شامل کافاتوریک اسید ،کافئینک اسید،

میزان را نشان داد ،اما میزان ترکیبات فالونوئیدی در هر

پیکوماریک اسید ،فولیک اسید ،لوتئولین و اپی ژنین گزارش

عصاره بسته به نوع روش و حالل متفاوت بود .امواج

شد ( .)14سایر ترکیبات فعال گیاه بادرنجبویه که توسط

اولتراسونیک یک تکنیک مفید است که نیازمند ابزارهای

 Ibragićو همکاران گزارش شد که شامل کافئین اسید،

پیچیده نیست و کمهزینه است و میتواند در هر دو مقیاس

اسید کلروژنیک ،رزماریک اسید ،سوکسینیک اسید ،اسید

کوچک و بزرگ در استخراج صنعتی داروهای گیاهی استفاده

اوسولیک و تیمول بود ( .)15در مورد گیاه گل حنا نیز حضور

شود ( .)18اما از طرفی در یک مطالعه مقایسهای نشان داده

ترکیبات فعال گزارش شده است و در این رابطه نشان داده

شد که امواج اولتراسونیک باعث تخریب کمتر فنلها میشود

شده که جنس  Impatiensدارای ترکیبی به نام -2

و فرایند استخراج ترکیبات فنلی از توتفرنگی در مقایسه با

متوکسی  1و  –4نفتوکینون است که این ترکیب برای

روشهای استخراج دیگر شامل استخراج بحرانی زیر آب،

گونههای این جنس دارای خواص ضدقارچی و ضدالتهابی

جامد-مایع و مایکروویو سریع تر بود ( .)19این دو مطالعه

میباشد ( .)16در مطالعه  An-Na Liو همکاران که بررسی

نشان میدهند که احتماال شرایط فیزیکی گیاه روی استخراج

محتوای فنلی گیاهان دارویی میباشد ،ترکیباتی مانند

ترکیبات فنلی با روش اولتراسونیک موثر است و این روش

گالیک اسید ،پروتوکاتوئیک اسید و اپیکاتنین در گیاه گل

متناسب با نوع گیاه باید بهینه شود و  Turriniو همکاران

حنا گزارش شده که خواص آنتیاکسیدانی داشتند (.)17

جهت استخراج ترکیبات فنلی از برگ گیاه بنفشه این بهینه-

برای افزایش کیفیت استخراج و جداسازی متابولیتهای

سازی را مورد بررسی قرار دادند ( .)20در مطالعه حاضر نیز

گیاهان بادرنجبویه و گل حنا شامل ترکیبات فنلی و

مشخص شد که استخراج ترکیبات فنلی با روش خیساندن

فالونوئیدی از دو روش خیساندن و اولتراسونیک بههمراه سه

بهتر و موثرتر از روش اولتراسونیک بوده که احتماال بهدلیل

حالل  EM ،Wو  Aبا درجه قطبیت متفاوت استفاده شد و

بهینهنبودن شرایط اولتراسونیک برای گیاهان مورد مطالعه

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که حاللها با ترکیب

بوده است .همچنین بازیابی ترکیبات فنلی از مواد گیاهی

شیمیایی و درجه قطبیت متفاوت ،توانایی استخراج ترکیبات

تحتتاثیر زمان استخراج و دما قرار میگیرد که این بازیابی

مختلف از گیاه را دارند که روی خواص آنها تاثیر گذار است.

از فعالیت متناقض انحالل و تخریب آنالیت از طریق

در این پژوهش ،استخراج با روش معمول خیساندن در

اکسیداسیون است ( .)21در مطالعه حاضر ،در روش

مقایسه با روش اولتراسونیک کارایی بهتری داشته و اثرات

خیساندن زمان و دمای استخراج بیشتر از روش اولتراسونیک

کمتری روی تخریب محتوای فنلی و فالونوئیدی داشت .اما

بوده و احتماال دلیل دیگری که سبب شده است تا بازده روش

در هر روش و باتوجه به نوع گیاه ،حاللهای مختلف کارایی

خیساندن بهتر شود ،پارامتر زمان و دمای استخراج بوده است.

مناسبتری داشتند که در این راستا ،استخراج هر دو

از جمله عوامل دیگر که روی استخراج فنلی و فالونوئیدی

ترکیبات فنلی و فالونوئیدی با روش خیساندن بهترتیب در

موثر است ،حاللها میباشند .بازده استخراج شیمیایی به نوع

حالل  EMو  Aبرای فنلها و حاللهای  W ،EMو تا

حالل با قطبیتهای مختلف بستگی دارد .مواد گیاهی ممکن

حدی  Aبرای فالونوئیدها کارایی بهتری را نشان دادند.

است دارای فنلهای مختلف از ساده مثل اسیدهای فنلی و

همچنین میزان ترکیبات فنلی در هر دو روش استخراجی

آنتوسیانین تا مواد پلی مریزه شده باال مثل تانن در مقادیر

به ترتیب در برگ حنا ،گل حنا و برگ بادرنجبویه بیشترین

مختلف باشد .عالوه بر این فنلها همچنین با دیگر مواد
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گیاهی مانند پروتئینها و کربوهیدراتها در ارتباط هستند.

گونه گیاه  Impatiens wallerianaپرداخته شد ،نشان

بنابراین هیچ روش استخراج جهانی که مناسب برای استخراج

داد که بیش از  13نوع ترکیب آنتوسیانینی در این گیاهان

تمام فنلهای گیاهی باشد ،وجود ندارد .بسته به نوع سیستم

وجود دارد و یک نوع آنتوسیانین جدید به نام Peonidin-

حالل مورد استفاده در طول استخراج مخلوطی از فنلهای

 3-O-glucosideنیز در برگ گونه Impatiens

محلول در حالل استخراج میشوند و این ممکن است دارای

 wallerianaکشف شد ( .)25همچنین در مطالعهای که

بعضی مواد غیرفنلی شامل قندها ،اسیدهای آلی و چربیها

توسط  Aslanipourو همکاران جهت بررسی میزان

باشند و بنابراین ممکن است یک مرحله اضافی برای حذف

آنتوسیانین و فالونوئیدی گیاه بادرنجبویه انجام شد ،مشخص

ترکیبات ناخواسته افزوده شود .انواع حاللها مانند آب،

گردید که میزان این ترکیبات در برگ گیاه باال بوده و به آن

متانل ،اتانل ،استون و اتیل استات و یا ترکیبی از آنها برای

خاصیت آنتیاکسیدانی نیز میدهند ( .)26این نتایج با یافته-

استخراج ترکیبات فنلی از مواد گیاهی و اغلب با نسبت های

های مطالعه حاضر همخوانی داشته و نشاندهنده میزان

متفاوت از آب استفاده میشود .انتخاب حالل درست در

باالی ترکیبات آنتوسیانین در این گیاهان میباشد .در بررسی

میزان و مقدار پلیفنلها تاثیر می گذارد ( .)22در مطالعه

انجامشده روی میزان ترکیبات کارتنوئیدی ،نتایج نشان داد

 Kajdzanoskaو همکاران مشخص شد که حالل استونی

که این ترکیبات بهترتیب در برگ بادرنجبویه بیشتر از گل

برای استخراج فنلها از بافتنرم توتفرنگی بسیار مناسب

حنا و برگ آن میباشد .در مطالعه  Dengو همکاران که

است ( .)23همچنین در مطالعه  Gouri Dharو همکاران

جهت ارزیابی تریترپنوئیدهای بادرنجبویه انجام شد ،یک

جهت ارزیابی حاللهای مختلف روی فنلها و فالونوئیدهای

تریترپنوئید جدید تحتعنوان 2α,3α-dihydroxy-

دو گیاه بنگالی Carissa ،Artocarpus chaplasha

 11α,12α-epoxy-urs-28,13β-olideبا خاصیت

 ،carandasمشخص گردید که ترکیبات فالونوئیدی در

ضدالتهابی قوی کشف گردید ( .)27در دو مطالعه

حاللهای  EMو  Aبهتر استخراج و جداسازی میشود

 Yousefzadehو  Mohtashamiو همکاران جهت

( .)24نتایج این مطالعات با مطالعه حاضر همخوانی داشته و

ارزیابی اثرات اقلیمهای مختلف و شرایط کشت روی

مشاهده شد که فنلها در حالل  Aو Wو فالونوئیدها در

خصوصیات بیوشیمیایی بادرنجبویه نشان داد که میزان

حاللهای  EMو  Aبهتر جداسازی میشوند.

ترکیبات کارتنوئیدی تحتتاثیر اقلیم و شرایط کشت می-

در مطالعه حاضر ،میزان ترکیبات آنتوسیانین دو گیاه

باشد (28و .)29همچنین در مطالعه  Smithو همکاران

گل حنا و بادرنجبویه مورد آنالیز قرار گرفت و نتایج نشان داد

جهت ارزیابی اثرات شرایط محیطی بر روی ترکیات

که میزان ترکیبات آنتوسیانینی در گل و برگ گیاه

کارتنوئیدی گیاه گل حنا ،مشخص شد که شرایط کشت گیاه

 Impatiens wallerianaبه ترتیب بیشتر از برگ گیاه

و ریزمغذیهای محیطی روی میزان این ترکیبات موثر است

بادرنجبویه میباشد .آنتوسیانینها مسئول رنگ در گل حنا

(.)30

میباشند بههمین دلیل میزان این ترکیبات در گل گیاه
 Impatiens wallerianaبیشتر از سایر عصارهها بود.

نتیجه گیری

همچنین نتایج مطالعه  Tatsuzawaو همکاران که به

نتایج نشان داد که در مجموع روش عصارهگیری

بررسی رابطه بین رنگ گل و ترکیبات فالونوئیدی روی 10

خیساندن نسبت به اولتراسونیک دراستخراج مواد گیاهان
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 متانل با درصد/مورد مطالعه ارجعیت دارد و ترکیب اتانل

مالحظات اخالقی
.در این پژوهش تمام اصول اخالقی رعایت شده است

 درصد بهعنوان مناسبترین70 )1  به1 خلوص (نسبت
 بادرنجبویه دارای بیشترین محتوای.حالل انتخاب گردید
.فالونوییدی و برگ حنا دارای بیشترین محتوای فنلی است

تضاد منافع
نویسندگان اعالم مینمایند که هیچگونه تضاد منافعی
.در پژوهش حاضر وجود ندارد

گل حنا بهخاطر ترکیبات رنگی خود حاوی آنتوسیانین بیشتر
نسبت به دو ترکیب دیگر است و بادرنجبویه بیشترین میزان
 عصاره گیاهان مورد مطالعه نیاز به.کاروتنوئید را دارا است
تحقیقات بیشتری در زمینه شناسایی کامل ترکیبات دارای
.خاصیت آنتیاکسیدانی دارند

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد رشته
.بیوشیمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا میباشد
بدینوسیله از تمامی اساتید و پژوهشگرانی که در انجام این

حمایت مالی
این پژوهش از سوی دانشگاه الزهرا حمایت مالی شده
.است

. تشکر و قدردانی میگردد،مطالعه یاری رساندند
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Abstract
Introduction: Plant extracts and their phenolic and flavonoid compounds have known anti-microbial
and anti-cancer properties, but extraction methods and solvents can affect their properties. The aim of
this study was to evaluate and comparison of the biological properties of Impatiens walleriana and
Melissa officinalis.
Materials and Methods: Plants were prepared from Tehran local flower market in 2018, isolated,
dried in shade (less than 1% moisture) and milled. After preparation of various extracts including
ethanol / methanol, aqueous and acetone by maceration and ultrasonic methods, the compounds were
examined. The biochemical compounds were compared. Compounds include total phenolic content
determined by Folin-Ciocalteu method, total flavonoid content by aluminum chloride method,
anthocyanin and total carotenoids by colorimeter methods. The results showed that the maceration
extract method was superior to the ultrasonic extraction in studied plants and ethanol / methanol with
purity (1: 1 ratio) of 70% was selected as the most suitable solvent.
Results: Melissa officinalis had higher flavonoid content of 8.75±1.01 mg / g DW and Impatiens
walleriana leaf had more phenolic content of 12.66 ± 0.2 mg / g DW than the other two compounds.
Impatiens walleriana flowers had more anthocyanins due to their color composition (2.09 ± 0.02 µmol
/ g DW) than the other two compounds and Melissa officinalis contained the most carotenoid (5.07 ±
0.06 mg / g DW).
Conclusion: Extracts of the studied plants contain significant (P<0.05) amount of antioxidant
compounds. Therefore, further research is recommended to fully identify these compounds and their
antioxidant potency.
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