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مقدمه :اهمیت گیاهان دارویی به عنوان منبعی از داروهای فعال از ترکیباتی ناشی می شود که دارای اثر فیزیولوژیکی بر روی سیستم های
بیولوژیکی اند .اثبات شده است که فالونوئید ها ،آلکالوئید ها ،تانن ها و ترکیبات فنولی به عنوان مهمترین ترکیبات فعال زیستی در گیاهان
اند .تحقیق حاضر با هدف تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی گلبرگ گیاه داتوره تماشایی در مقایسه با اسید اسکوربیک انجام شد.
مواد و روش ها :در این تحقیق ،گلبرگ های گیاه داتوره تماشایی از شهر سبزوار جمعآوری گردید .عصاره گیری به روش خیساندن انجام
شده و عصاره متانولی حاصل مورد غربالگری فیتوشیمیایی قرار گرفت و بررسی خاصیت آنتیاکسیدانی به روش سنجش  DPPHصورت
گرفت.
يافته ها :بررسی غربالگری فیتوشیمیایی به منظور تعیین حضور ترکیباتی از قبیل انواع آلکالوئید ،ساپونین ،گلیکوزیدهای قلبی ،فالونوئیدها،
ترپنوئیدها ،کومارینها و آنتراکینونهای آزاد صورت گرفت .نتایج حاصل نشان داد که گلبرگ این گیاه دارای مقادیر شاخصی از ترکیبات
آلکالوئیدی ،ساپونینی ،فالونوئیدی ،کومارینی و تانن و فاقد گلیکوزیدهای قلبی ،ترپنوئیدها ،آنتراکینونهای ترکیبی ،آنتراکینونهای آزاد و
استروئید میباشد .درصد مهار نیمی از رادیکال های آزاد ( )SC50در مدت زمان  60دقیقه انکوباسیون برای گلبرگ گیاه داتوره
 31/183±0/302میکرو گرم بر میلی لیتر و در مدت زمان  90دقیقه انکوباسیون برابر  28/195±0/259میکروگرم بر میلی لیتر محاسبه
گردید.
نتیجه گیری :نتایج نشان داد که عصاره متانولی گیاه مورد مطالعه دارای خاصیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی بوده که احتماال مربوط به
ترکیبات فالونوئیدی و دیگر پلی فنول های موجود در گیاه می باشد.
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ویژگی کلی عوامل تنشزا ،توانایی تولید مولکولهای
ناپایدار بیشتر از جمله رادیکال های آزاد اکسیژن است که
موجودات زنده هر روز در معرض آنها میباشند .گونههای
اکسیژن فعال در ایجاد و بدخیمی بیماریهایی نظیر
سرطان ،دیابت ،نقرس ،پیری و بیماریهای قلبی_عروقی
موثرند ( .)Kris-Etherton et al., 2002سیستمهای
آنتیاکسیدانی بافتهای گیاهی شامل آنزیمهای پاالینده
 1ROSمانند کاتاالز ،سوپراکسیددیسموتاز ،پراکسیداز و
آنزیمهای سمزدای فرآوردههای حاصل از پراکسیداسیون
لیپیدها شامل گلوتاتیون-S-ترنسفراز ،فسفولیپید-
هیدروپراکسید ،گلوتاتیون پراکسیداز ،آسکوربات پراکسیداز و
شبکهای از آنتیاکسیدانهای با جرم مولکولی کم شامل
آسکوربات ،2گلوتاتیون ،3ترکیبات فنلی ،4توکوفرولها،5
کاروتنوئیدها 6و غیره میباشد .به عالوه مجموعه کاملی از
ردوکتاز،
مونودهیدروآسکوربات
شامل
آنزیمها
دهیدروآسکوربات ردکتاز ،و گلوتاتیون ردوکتاز به منظور
تولید مجدد اشکال فعال آنتی اکسیدانها مورد نیاز است
321
(.)Blokhina et al., 2003
این گونه به نظر می رسد که رادیکالهای آزاد با ایجاد
30
بیماریهای مزمن متعدد ،از جمله سرطان ،دیابت ،پیری،
تصلب شرایین ،فشار خون باال ،حمله قلبی و سایر
بیماریهای تحلیل برنده ،نقش بارزی در به خطر انداختن
سالمتی انسان ایفا می نمایند ( Raghuveer & Tandon
 .)2009رادیکالهای آزاد در طی متابولیسم بدن تولید
گردیده و مصرف آنتی اکسیدانها میتواند به طور موثری
در زمینه مهار این عوامل کمک نمایند .امروزه ،تمایل قابل
توجهی در زمینه مصرف آنتی اکسیدانها از سوی انسانها
وجود دارد ،به خصوص در آنجایی که میتوانند از این
طریق از اثرات زیانبار احتمالی رادیکالهای آزاد در بدن
کاسته و از زوال چربیها و دیگر ترکیبات موجود در مواد
غذایی جلوگیری به عمل آورند .به هرحال مطالعات نشان
دادهاند که در هر دو مورد ،مصرف آنتی اکسیدانهای
طبیعی نسبت به منابع مصنوعی دارای اولویت واهمیت
میباشد ( .)Molyneux, 2004نقطه ضعف اصلی آنتی
3

4
Glutathione
Phenolic Compounds
Butylated Hydroxyanisole
10
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
7

اکسیدانهای مصنوعی ،اثرات جانبی این مواد در بدن
موجود زنده است ( .)Ramamoorthy & Bono, 2007به
عنوان مثال ،محققین نشان دادهاند که بوتیل هیدروکسی
آنیسول (BHA) 7و بوتیلهیدروکسیتولوئن (BHT) 8به
عنوان دو آنتی اکسیدان مصنوعی ،در بدن تجمع یافته و در
نتیجه منجر به ایجاد آسیب کبدی و سرطان میگردند
( .)Jiangning et al., 2005از این رو و با توجه به وضع
قوانین سختگیرانه دولتی در خصوص ایمنی مواد غذایی،
جستجو برای جایگزینی آنتی اکسیدانهای مصنوعی با
طبیعی به عنوان مواد نگهدارنده ایمن تر جهت داشتن مواد
غذایی سالم تر امری اجتناب ناپذیر میباشد ( Yingming
.)et al., 2004
داتوره تماشایی ( )Datura innoxiaگیاهی علفی،
ایستاده ،به بلندی یک متر و بعضا بلندتر ،یکساله و یا به
صورت درختچههایی چند ساله با ساقه بسیار منشعب
میباشد .برگهای این گیاه ،متناوب ،بیضی شکل ،دندانهدار
و بدبو هستند .از بغل شاخهها یا در قسمتهای انتهای
شاخه ،گلهای بزرگ قیفی شکل به رنگ سفید یا بنفش
میروید .همچنین میوه گیاه مذکور ،کپسولی شکل بوده که
دانههای قهوهای رنگی را دربر میگیرد ( Khataee,
 .)2010این گونه مثل سایر گونههای جنس داتوره بیش از
 50نوع تروپان آلکالوئید 9سنتز میکند و به همین دلیل،
یکی از گیاهان دارویی ارزشمند با مزایای متعدد در طب
سنتی به شمار میرود ( .)Berkov & Zayed, 2004از
این گیاه در طب سنتی به عنوان بیحس کننده به منظور
جا انداختن استخوان ،درمان کبودی و زخم ،بهبود دهنده
زخمهای پوست ،هموروئید ،آسم ،روماتیسم ،سیاه سرفه،
اسپاسمهای عضالنی ،سیاتیک ،قاعدگی دردناک ،و غیره
استفاده میشود ( Satyavati et al., 1976; Van Wyk
.)et al., 1997
از روشهای معروف اندازهگیری میزان فعالیت
آنتیاکسیدانی میتوان به روش به داماندازی رادیکال 1و-1
دیفنیل-2-پیکریلهیدرازیل ،(DPPH( 10برمبنای توانایی
هیدروژندهی عصاره) (،)Miliauskas et al., 2004
مطالعه مهار اکسیداسیون لینولئیکاسید ( ،)BCBو سنجش
4

2
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چشمی و همكار

 -مواد شیمیايي

تمامی حاللها از شرکت مرک ،و نیز مواد شیمیایی
مورد استفاده در این مطالعه نظیر 2و 2دی فنیل -پیکریل
هیدرازیل ( ،)DPPHاسید اسکوربیک (به عنوان استاندارد
در آزمون  )DPPHو غیره از شرکت سیگما (کشور آمریکا)
خریداری شد.
 -جمعآوری و آماده سازی گیاه

به منظور انجام تست آنتی اکسیدانی گلبرگ داتوره
تماشایی ،گلبرگ گیاه پودر شد ( 4گرم) و در  50میلیلیتر
متانول و به مدت  48ساعت (دو مرتبه) در دمای اتاق با
استفاده از روش خیساندن عصارهگیری شد .پس از طی
شدن زمان مورد نظر ،عصارهها توسط قیف سینتر با درجه
تخلخل  G2صاف شدند .سپس حالل در دمای کمتر از
 40°Cتوسط دستگاه روتاری تبخیر گردیده و باقیمانده
عصاره جهت انجام آزمایشات در دمای  4°Cنگهداری شد.
-

سنجش فعالیت به دام اندازی راديکال DPPH

در ابتدا از عصاره متانولی ،غلظتهای ،80 ،40 ،20 ،10
 160و  320میکروگرم بر میلی لیتر تهیه شد .در ادامه 1/5
میلی لیتر از عصاره با  1میلیلیتر محلول متانولی 0/004
درصد  DPPHمخلوط گردید .محلول بالنک شامل 1
میلیلیتر  DPPHو  1/5میلیلیتر متانول است .محلولها
در دو سری تهیه شد و به صورت مجزا به مدت  60و 90
دقیقه در تاریکی و در دمای اتاق انکوبه شدند .جذب
نمونهها در  517نانومتر در مقابل شاهد متانول به کمک
دستگاه اسپکتروفوتومتر ( )UNICO S2100خوانده شد و
در نهایت درصد مهار رادیکال آزاد ( )%Iهر عصاره به
کمک فرمول زیر مورد محاسبه قرار گرفت:

31

%I = (A control - A sample) / A control ×100

بر اساس اطالعات حاصل 3 SC50 ،عصاره (غلظتی از
سوبسترا بر حسب میلی گرم بر میلیلیتر که برای احیای
رادیکال  DPPHبه میزان  %50اولیه نیاز است) ،از نمودار
درصد مهار در مقابل غلظتهای مختلف عصاره بدست آمد.
از اسید اسکوربیک به عنوان کنترل استفاده شد و برای
2

به منظور انجام این پژوهش ،گلبرگ گیاه داتوره
تماشایی ( )Datura innoxiaاز حوالی شهرستان سبزوار
جمعآوری شد .در هنگام جمع آوری گیاه سعی شد که حتی
المقدور گلبرگ بدون هیچ دست خوردگی جمع آوری گردد.
Half-Maximal Scavenging Concentration

 -عصاره گیری از گیاه

3

Flavonoids

2

Ferric Ion Reducing Antioxidant Power

1
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فعالیت آنتیاکسیدانی عصارهها بر اساس توانایی
1
احیاکنندگی آهن دو ظرفیتی (Benzie & ( )FRAP
 )Strain 1999نام برد .این سه روش سنجش ،در
خصوصیاتی مانند نوع سوبسترا ،شرایط واکنش ،روشهای
کمی کردن دادهها و غیره از یکدیگر متفاوتند ( Conforti
 .)et al., 2007بسته به روش سنجش بکار برده شده
عصارههای گیاهی در دورههای مختلف توانایی آنتی-
اکسیدانی متفاوتی را بروز میدهند ( Gardner et al.,
 .)2000از طرفی Velioglu ،و همکاران نشان دادند که
فعالیت پاالیشی رادیکالهای آزاد موجود در عصاره معموال
با استفاده از روش  DPPHمورد سنجش قرار میگیرد و
نتایج حاصله از این طریق با میزان و نوع ترکیبات فنلی و
2
فالونوئیدی موجود در گیاه ارتباط خطی دارد ( Velioglu
 .)et al., 1998با توجه به اینکه آنتی اکسیدانهای سنتزی
علی رغم اثرات مفید اثبات شده دارای اثرات جانبی فراوانی
نیز می باشند و از طرفی کمبود این مواد ،زمینه را برای
ایجاد مواد خطرناک به وجود میآورد ،در این پژوهش با
هدف تعیین فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره متانولی گلبرگ
گیاه داتوره تماشایی به عنوان جایگزینی موثر و کم خطر به
جای آنتی اکسیدانهای سنتزی به بررسی حضور انواع مواد
موثره موجود در عصاره مذکور از طریق روشهای
غربالگری فیتوشیمیایی پرداخته شده است.

نمونهها در سایه و در مجاورت هوا خشک و سپس آسیاب
گردیدند .پس از جمعآوری و شناسایی گیاه ،گلبرگ گیاه
مذکور تحت عصاره گیری با حالل متانول قرار گرفت و در
مراحل بعد ،غربالگری فیتوشیمیایی و نیز فعالیت آنتی-
اکسیدانی گیاه داتوره تماشایی مورد بررسی و سنجش قرار
گرفت.
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تعیین میزان مهار رادیکال های آزاد اسید اسکوربیک تمامی
مراحل ذکر شده در این آزمون بر روی اسید اسکوربیک
انجام گرفت.
 -غربالگری فیتوشیمیايي
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تستهای شیمیایی بر روی عصاره متانولی و نیز بر
روی پودر گلبرگ گیاه بر مبنای پروتکل استاندارد ( Ajayi
 )et al., 2011با کمی اصالح بصورت زیر انجام گرفت.
تشخیص آلکالوئیدها :ابتدا  64میلیگرم عصاره
متانولی با  1میلی لیتر  %1 HClحرارت داده شد و سپس
فیلتر گردید .یک میلی لیتر از محلول فیلتر شده با معرف
مایر تیتر شد .حضور آلکالوئیدها از طریق تشکیل رسوب
شیری رنگ مایل به زرد تشخیص داده شد ( Ajayi et al.,
.)2011
1
تشخیص آنتراکینونهای ترکیبي  1 :گرم از پودر
گلبرگ گیاه با  2میلی لیتر از  %10HClبه مدت  5دقیقه
جوشانده شد .مخلوط بدست آمده در همان دما فیلتر شده و
به محلول بدست آمده اجازه داده شد تا سرد شود .به
محلول سرد فیلتر شده حجم برابری از کلروفرم اضافه
 32گردید و فاز کلروفرمی به لوله آزمایش تمیزی انتقال داده
شد .در مرحله بعد ،حجم برابری از محلول آمونیاک  %10به
فاز کلروفرمی اضافه و تکان داده شد .حضور رنگ ارغوانی
در بین دو فاز نشان دهنده حضور آنتراکینون ها می باشد
(.)Ajayi et al., 2011
2
تشخیص ساپونینها  1 :گرم از پودر گیاه خشک
شده با  10میلی لیتر آب مقطر در حمام آب جوش به دمای
جوش رسید .سپس در حالی که مخلوط دارای دمای باالیی
بود تحت عمل فیلتراسیون قرار گرفت و در نهایت
تستهای زیر بر روی آن انجام گرفت:
نمایش کف 2/5 :میلی لیتر از محلول فیلتر شده با 10
میلی لیتر آب مقطر رقیق شد و به مدت  2دقیقه به شدت
تکان داده شد (پدیدار شدن کف پایدار ،نشان دهنده حضور
ساپونین ها در محلول می باشد).
پدیدار شدن ویژگی امولسیون کنندگی 2/5 :میلی لیتر
از محلول فیلتر شده با  10میلی لیتر آب مقطر رقیق شد،
سپس  2قطره روغن زیتون به آن اضافه گردیده و به مدت
Cardiac Glycosides

4

Free Anthraquinones

3

یک دقیقه به شدت تکان داده شد (تشکیل امولسیون پایدار
نشان دهنده حضور ساپونینها می باشد) ( Ajayi et al.,
.)2011
تشخیص آنتراکینونهای آزاد :23به  0/5گرم پودر
گلبرگ گیاه مورد مطالعه 5 ،میلیلیتر کلروفرم اضافه گردید
و مخلوط به دست آمده به مدت  5دقیقه تکان داده شد و
سپس فیلتر گردید .محلول فیلتر شده با حجم برابری از
محلول آمونیاک  %10مخلوط و به خوبی مخلوط گردید.
حضور رنگ ارغوانی روشن در فاز آبی نشان دهنده حضور
آنتراکینونهای آزاد می باشد (.)Ajayi et al., 2011
تشخیص گلیکوزيدهای قلبي

4

(تست کیلر-

کیلیاني) 5 :میلی لیتر عصاره با غلظت  10میلیگرم بر
میلی لیتر با  2میلی لیتر اسید استیک گالیسیال مخلوط شد
و سپس یک قطره کلرید آهن همراه با  1میلی لیتر اسید
سولفوریک غلیظ به آن اضافه شد .مشخصه حضور قندهای
دزوکسی در کاردنولیدها ،تشکیل حلقه قهوهای در بین
فازهای تشکیل شده می باشد (.)Ajayi et al., 2011
تشخیص ترپنوئید( 5تست سالکوفسکي) :به 5
میلی لیتر از عصاره 2 ،میلیلیتر کلروفرم اضافه شد و سپس
 3میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ به صورت قطره قطره به
محلول فوق اضافه گردید .تشکیل رنگ قرمز مایل به
قهوهای در حد فاصل بین دو فاز نشان دهنده حضور
ترکیبات ترپنوئیدی است (.)Ajayi et al., 2011
تشخیص تاننها 25 :6میلی گرم از عصاره با  2میلی
لیتر آب در داخل لوله آزمایش مخلوط شد .سپس عمل
فیلتراسیون انجام گرفته و چند قطره کلرید آهن  0/1%به
آن اضافه گردید .تشکیل رنگ آبی تیره یا سبز مایل به
قهوه ای نشان دهنده حضور تانن میباشد ( Ajayi et al.,
.)2011
تشخیص فالونوئید 25 :میلی گرم از عصاره با 10
میلیلیتر آب مقطر به مدت  5دقیقه جوشانده شد و در حالی
که داغ بود فیلتر گردید .سپس چند قطره محلول
هیدروکسید سدیم  %20به محلول حاصله اضافه شد .پدیدار
شدن رنگ زرد ،نشان از حضور فالونوئیدها دارد ( Ajayi et
.)al., 2011
3

Saponins

2

Combined Anthraquinone
6
Terpenoids
Tannins

1
5

نتایج غربالگری فیتو شیمیایی گلبرگ گیاه داتوره
تماشایی نشان داد که این قسمت از گیاه ،دارای ترکیبات
آلکالوئیدی ،تانن ،فالونوئید ،کومارین ،ساپونین و فاقد
ترکیبات ترپنوئیدی ،استروئیدی ،گلیکوزیدهای قلبی و
آنتراکینونهای آزاد و ترکیبی می باشد (جدول .)1
جدول  -1نتايج حاصل از غربالگری فیتو شیمیايي عصاره
متانولي گلبرگ گیاه داتوره تماشايي

 تجزيه و تحلیل آمارینتایج بدست آمده در این تحقیق با نرم افزار Excel

نسخه  2013و نرم افزار  Graphpad prismنسخه 6
تمامی اندازهگیریها در  4تکرار و تمامی اطالعات به
صورت میانگین  ±انحراف استاندارد از میانگین گزارش شد.

يافته ها
 -عصاره گیری

درصد عصاره خشک متانولی گلبرگ گیاه داتوره
تماشایی  %27وزنی/وزنی از گلبرگ خشک گیاه و به رنگ
قهوه ای تعیین گردید.

-

متابولیتهای ثانويه

محتوای عصاره

گلیکوزیدهای قلبی
تانن ها
آلکالوئیدها
ترپنوئیدها
فالونوئیدها
کومارین ها
آنتراکینون های آزاد
آنتراکینونهای ترکیبی
ساپونین
استروئید

+
++
+
+
+
-

فعالیت به داماندازی راديکال DPPH

درصد مهار  DPPHتوسط عصاره متانولی و اسید
اسکوربیک به عنوان کنترل ،خاصیت ضد رادیکالی وابسته
به دوز را نشان داد .در آزمون تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی
به روش  ،DPPHعصاره عموما در غلظتهای باالتر به
صورت معنیداری ظرفیت باالتری برای کاهش DPPH
دارد .درصد مهار نیمی از رادیکالهای آزاد ( )SC50در مدت

جدول  -2میزان فعالیت آنتي اکسیداني ( %مهار) عصاره متانولي گلبرگ گیاه داتوره تماشايي در مدت زمان  60دقیقه
انکوباسیون
غلظت

فعالیت آنتي اکسیداني ( %مهار)

1

(میکروگرم بر میلي لیتر)

داتوره تماشايي ))Datura innoxia

اسکوربیک اسید

10

22/998±0/667
37/925±0/116
69/296±0/350
93/143±0/116
93/446±0/408
93/568±0/070

95/227±1/132
95/388±0/140
96/926±0/080
97/735±0/080
97/735±0/080
97/896±0/080

20
40
80
160
320

Steroids

2

Coumarins

1
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تشخیص کومارين 150 :1میلیگرم از عصاره را
توزین کرده و در لوله آزمایش قرار داده شد ،سپس یک
عدد کاغذ صافی به محلول  1نرمال سدیم هیدروکسید
آغشته شده و بر روی لوله آزمایش قرار داده شد .و در
نهایت ،لوله آزمایش به مدت چند دقیقه در آب جوش قرار
داده شد .ظاهر شدن فلورسانس زرد در زیر نور فرابنفش
نشان دهنده حضور کومارینها میباشد ( Ajayi et al.,
.)2011
تشخیص استروئید 200 :2میلیگرم از پودر گلبرگ
گیاه توسط  10میلی لیتر کلروفرم عصاره گیری شده ،و
سپس محلول را صاف نموده و  2میلی لیتر از عصاره با 2
میلی لیتر اسید استیک انیدرید و سپس اسید سولفوریک
غلیظ مخلوط گردید .تشکیل حلقه سبز مایل به آبی در بین
دو فاز نشان از حضور استروئید ها در عصاره است ( Ajayi
.)et al., 2011

 -محتوی فیتوشیمیايي
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جدول  -3میزان فعالیت آنتي اکسیداني ( %مهار) عصاره متانولي گلبرگ گیاه داتوره تماشايي در مدت زمان  90دقیقه
انکوباسیون
فعالیت آنتي اکسیداني ( %مهار)

غلظت
(میکروگرم بر میلي لیتر)

داتوره تماشايي ))Datura innoxia

اسکوربیک اسید

10

24/939±0/546

91/141±1/199

20

41/444±0/060

94/337±0/428

40

76/092±0/414

95/955±0/157

80

93/811±0/232

96/056±0/116

160

94/478±1/376

96/177±0/116

320

94/903±0/140

95/146±0/420

 60دقیقه انکوبه شدن برای گلبرگ گیاه داتوره
 31/183±0/302میکروگرم بر میلی لیتر (جدول  )2و در
مدت  90دقیقه انکوبه شدن برابر 28/195±0/259
میکروگرم بر میلی لیتر (جدول  )3محاسبه گردید.

بحث
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در مطالعه حاضر به بررسی اثر آنتی اکسیدانی گلبرگ
گیاه داتوره تماشایی و غربالگری فیتوشیمیایی ترکیبات این
گیاه که به فراوانی و به صورت خودرو در شهرستان سبزوار
 34میروید پرداخته شد .از دسته ترکیباتی که به طور شاخص
در این گیاه وجود دارند می توان از آلکالوئیدها ،فالونوئیدها
و تاننها نام برد .در تحقیقی کمی که بر روی گونه
 Datura metelاز جنس داتوره انجام گرفت ترکیبات
جدید ترپنوئیدی با نام یانگ جینهوالین  1Aو  5سسکودی
ترپن 2جدا گردید ( ،)Kuang et al., 2008در صورتی که
در این مطالعه مشخص گردید که گلبرگ گیاه داتوره
تماشایی اصوال فاقد ترکیبات ترپنوئیدی میباشد .همچنین
با تطابق دادههای حاصل از غربالگری فیتوشیمیایی با
اطالعات حاصل از سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره
مورد بررسی ،مشخص گردید که بروز خاصیت آنتی
اکسیدانی بارز این عصاره ،برابر با 28/195±0/825
میکروگرم بر میلی لیتر ،و نیز وجود ترکیبات فالونوئیدی و
تانن ها و عدم حضور ترکیبات آنتراکینونی ،خاصیت مذکور
را با حضور این ترکیبات مرتبط می سازد و اینگونه به نظر
می رسد که خاصیت آنتی اکسیدانی به طور شاخصی با این
دسته از ترکیبات همخوانی دارد .در تحقیقی که در کشور
Sesquiterpene

2

Yangjinhualine A

1

نیجریه بر روی اندام های گوناگون گیاه داتوره تماشایی ،به
جز گلبرگ گیاه ،انجام گرفت مشخص گردید که تمامی
اندامهای مورد بررسی حاوی ترکیبات آلکالوئیدی ،ساپونینی
و فالونوئیدی میباشند .امری که موید شباهت وجود این
ترکیبات در اندامهای مختلف و همچنین نتایج حاصل از
بررسی غربالگری فیتوشیمیایی گلبرگ گیاه در این مطالعه
میباشد .البته الزم به ذکر است که در مطالعه حاضر،
حضور کومارینها و تانن ها در گلبرگ گیاه محرز گردید در
صورتی که در مطالعه مذکور قبلی عدم حضور این ترکیبات
در سایر اندامها گزارش شده است و این مطلب موجب
تمایز جدی در ترکیبات موجود در گلبرگ گیاه نسبت به
سایرین خواهد بود .از طرف دیگر ،در مطالعه انجام گرفته
در سال  2011مشخص گردید که گیاه مذکور در اندامهای
مختلف ،حاوی اسانسها و گلیکوزیدهای قلبی میباشد
( )Ayuba et al., 2011در حالی که در این مطالعه ،فقدان
حضور این ترکیبات در گلبرگ گیاه گزارش گردید .در
بررسی دیگری مشخص گردید که در برگ گیاه مورد
مطالعه ،استروئیدها قابل مطالعه بوده و حضور دارند
( )Al-Sarai et al., 2011در صورتی که وجود این نوع
ترکیبات در گلبرگ گیاه مذکور در این مطالعه به اثبات
نرسید .با توجه به مطالعات گذشته میتوان وجود
آلکالوئیدها در این گیاه را به ترکیبات آتروپین و
اسکوپوالمین و مشتقات آنها نسبت داده و بنابراین انتظار
اثرات آرام بخشی و القای بیحسی موضعی توسط عصاره
گیاه مذکور را در نظر گرفت .همچنین گزارشات حاکی از
این واقعیت است که ساپونینها نیز دارای خواص ضد
سرطان زایی ،میانجی گری در سیستم ایمنی ،تنظیم رشد

2

Sesquiterpene

2

Yangjinhualine A

1

نتیجهگیری
غربالگری فیتوشیمیایی که بر روی گلبرگ گیاه داتوره
تماشایی انجام گرفت نشان از حضور ترکیباتی دارد که
دارای خواص مهم دارویی و نیز تغذیهای میباشند.
همچنین نتایج این بررسی ،نشان میدهد که عصاره

سپاسگزاری
بدین وسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم
پزشکی سبزوار به خاطر فراهم آوردن بستر پژوهشی الزم
جهت انجام مطالعه حاضر قدردانی میگردد.
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سلول و همچنین خواص درمانی از جمله مهار رشد
سلولهای سرطانی و کاهش سطح کلسترول میباشد
( )Seigler, 1998امری که با توجه به حضور این ترکیبات
در عصاره گیاهی مورد بررسی در این مطالعه ،احتمال مفید
بودن آن را به منظور خواص درمانی مذکور تایید مینماید.
البته باید توجه داشت که ساپونینها ترکیباتی هستند که
بسته به غلظت مورد استفاده ،دارای مزایا و مضرات احتمالی
میباشند ( .)Cheeke, 1989; Seigler, 1998در مطالعه
دیگری که از طریق سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی به
روش  DPPHروی عصاره برگ گیاه داتوره تماشایی انجام
گرفت SC50 ،برابر با  77/26±0/03میکرو گرم بر میلی
لیتر گزارش گردید ،در حالی که در تحقیق حاضر این معیار
برابر با  28/195±0/259بدست آمد و مشخص گردید که
گلبرگ این گیاه دارای اثر آنتی اکسیدانی قوی تری نسبت
به برگ گیاه مذکور میباشد ( Khalighi-Sigaroodi et
 .)al., 2012در مطالعات مختلفی که روی ترکیبات
فالونوئیدی گیاهان انجام گرفته خواص مفید متعددی از
قبیل خاصیت ضد باکتریایی ،ضد ویروسی و ضد التهابی
برای این ترکیبات گزارش گردیده ( Cook & Samman,
 )1996و در بسیاری موارد ،وجود خواص فوق به
ویژگیهای آنتی اکسیدانی قوی ،مهار رادیکالهای آزاد و
کیلیت کنندگی فلزات توسط این ترکیبات نسبت داده شده
است ( .)Nakayama et al., 1993از طرف دیگر ،تاکنون
اثرات مثبت چندانی برای گلیکوزید های قلبی گزارش نشده
و حتی چندین اثر مضر همچون کاهش سرعت ضربان
قلب ،کاهش فعالیت سمپاتیک و کاهش مقاومت عروق نیز
به این ترکیبات نسبت داده شده است (،)Seigler, 1998
مطلبی که با توجه به وجود ساپونین ،فالونوئید و عدم وجود
گلیکوزیدهای قلبی ،این اندام گیاهی را به عنوان گزینه
مناسبی جهت مطالعات بیشتر به منظور اثرات مفید طبی و
درمانی در برخی بیماری ها به عنوان کاندید احتمالی قابل
بررسی بیشتر می سازد.

متانولی گلبرگ گیاه داتوره تماشایی دارای ترکیبات آنتی-
اکسیدانی فعالی بوده و از این رو مطالعات بیشتر جهت
تعیین غلظت ترکیبات فعال دارویی و مطالعات سم شناسی
روی گیاه مذکور امری مفید و اجتناب ناپذیر است .با توجه
به عوارض جانبی و ریسک سرطان زایی ترکیبات آتی
اکسیدانی سنتزی میتوان را به عنوان جایگزینی مناسب در
صنایع غذایی و دارویی مطرح کرد .از این رو و باتوجه نتایج
این مطالعه میتوان از عصاره این گیاه خصوصا در
پژوهشهای مرتبط با صنعت روغن به منظور بهینه سازی
و استفاده حداکثری از مواد دارای خاصیت آنتی اکسیدانی
طبیعی بهره جست.
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