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 4بخش جنگل و مرتع ،مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي استان قزوين ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزی ،قزوين ،ايران
(دريافت مقاله - 07/2/50 :پذيرش مقاله)07/55/51 :

چكيده
زمينه :گياه پونه البرزی ( ،)Nepeta racemosaيكي از مهمترين گياهان متعلق به جنس پونهسا است که در طب سنتي استفادههای
فراواني از آن گزارش شده است .در اين مطالعه ،محتوای فيتوشيميايي و پتانسيلهای آنتياکسيدانتي و ضد ديابتي جوشانده ،دمکرده و
عصاره هيدروالكلي اين گياه مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها :محتوای فنلي تام نمونهها ،از روش فولين -سيوکالتو ،با اندکي تغييرات تعيين گرديد .برای فعاليتهای آنتياکسيداني و
محتوای ساپونيني عصارهها ،به ترتيب از روشهای قدرت مهاری راديكالهای آزاد ( )DPPHو وانيلين -سولفوريک اسيد استفاده گرديدند.
همچنين ،ميزان فعاليت مهارکنندگي آنها بر روی دو آنزيم آلفا -آميالز و آلفا-گلوکوزيداز) ،بر اساس روش استاندارد انجام گرفتند.
يافتهها :بررسي محتواهای فنلي و فالونوئيدی نمونه ها نشان داد که جوشانده آن ،به ترتيب با دارا بودن  222/1ميليگرم معادل گاليک
اسيد بر گرم خشک عصاره و  17/1ميليگرم معادل کوئرستين بر گرم خشک عصاره ميباشد .در مورد محتوای ساپونيني ،عصاره
هيدروالكلي با مقدار  45/0ميليگرم معادل ساپونين کوئيالجا بر گرم خشک عصاره ،دارای باالترين محتوا بود .بررسي خواص
آنتياکسيدانتي گياه با روشهای  DPPHو  ، FRAPپتانسيل باالی جوشانده را در مقايسه با نمونههای ديگر نشان داد .بررسي اثرات
مهاری آنها بر فعاليت دو آنزيم آلفا -آميالز و آلفا -گلوکوزيداز ،نشان دهنده قدرت باالتر جوشانده گياه و به ترتيب برابر  0/41و 99/17
ميكرومول معادل آکاربوز بر گرم خشک عصاره بود.
نتيجهگيری :با توجه به اين نتايج مشخص گرديد که گياه پونه البرزی دارای قدرت آنتي اکسيدانتي و ضد ديابتي بااليي است و ميزان اين
خواص نسبت مستقيمي با مقدار محتوای فنلي و فالونوئيدی آن دارد.
واژگان کليدی :پونه البرزی ،خصوصيات فيتوشيميايي ،اثرات آنتي اکسيداني ،مهارکننده آلفا آميالز ،مهارکننده آلفا گلوکوزيداز
** گروه مهندسی علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
Email: asghari@eng.ikiu.ac.ir
*ORCID: 0000-0002-2024-3101
**ORCID: 0000-0001-6571-3069

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 4:38 +0330 on Sunday October 20th 2019

بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی ،فعالیتهای مهارکنندگی آنزیمهای آلفا

سال بيست و دوم /شماره  /2خرداد و تير 5901

 / 05طب جنوب

دیابت ،از مهمترین و رایجترین بیماریهایی است که

مهارکنندههای آلفا -گلوکوزیداز ،دسته مهمی از

شیوع و گسترش فراوانی در جهان یافته است که بر

داروهای ضد دیابت هستند که با کند کردن جذب

اساس پیشبینیهای انجام گرفته ،حدود  246میلیون نفر

گلوکز باعث کاهش سطح گلوکز خون میشوند .این

یعنی  6درصد از جمعیت بالغ دنیا به آن مبتال هستند

ترکیبات ،از طریق مهار فعالیت آلفا -گلوکوزیداز روده

( .)1در سال  6111حدود  4/5میلیون نفر از بزرگساالن

کوچک ،تولید و جذب گلوکز از روده را به تأخیر

مبتال به دیابت در ایران زندگی میکردند که بیش از یک
چهارم این جمعیت نیز قبالً تشخیص داده نشده بود.
برآورد شده است که تا سال  ،6101حدود  9/6میلیون
نفر از مردم ایران به دیابت مبتال خواهند شد .این

میاندازند و بدین ترتیب از افزایش سطح قندخون ،پس
از وعده غذا جلوگیری مینمایند ( .)2از داروهای
سنتزی این گروه میتوان به آکاربوز ،میگلیتول و
وگلیبوز ( )Vogliboseاشاره نمود .هر چند که این

افزایش پیوسته و قابل توجه در شیوع دیابت ،نشان

داروها غالباً ،عوامل غیر اختصاصی هستند که موجب

دهنده بار باالی این بیماری در ایران است.)6( .

ایجاد عوارض جانبی خاصی نظیر ناراحتیهای

به طور کلی ،از نظر وابستگی به انسولین ،دیابت به دو

گوارشی ،نفخ و اسهال میگردند ( 7و  .)8بنابراین،

نوع ( 1دیابت وابسته به انسولین) و ( 6دیابت غیروابسته

جستجو ،در یافتن مهارکنندههای جدید با عوارض کمتر

به انسولین) تقسیم میشود .البته انواع دیگری از این

و شکل مؤثرتر ،در حال انجام است.

بیماری ،با توجه به نحوه ایجاد آن وجود دارد که از آن

گیاهان دارویی از مهمترین منابعی هستند که در این

جمله میتوان به دیابت بارداری اشاره نمود که طی

تالشها مورد بررسی قرار میگیرند و تاکنون

حاملگی در  6تا  4درصد زنان رخ میدهد .مقاومت

گزارشهای متعددی در این زمینه منتشر شده است

هورمونی به انسولین پس از وضع حمل ،معموالً برطرف

( .)8-11جنس

پونهسا،1

نعناعیان،6

از مهمترین گیاهان متعلق به

میگردد (.)0

خانواده

از مهمترین عوارض حاد دیابت ،میتوان به کتواسیدوز

میباشد .حدود  75گونه از گیاهان این جنس ،در ایران

دیابتی ،سندرم هیپرگلیسمی هیپراسموالر و کندی بهبود

یافت میشوند که  50درصد آنها بومی هستند ( 11و

زخمها اشاره نمود .عالوه بر این ،این بیماری دارای

 .)16گونههای مختلف این جنس ،گیاهانی معطر هستند

عوارض مزمنی چون رتینوپاتی ،نوروپاتی و نفروپاتی
نیز میباشد ( 4و  .)5دیابت نوع  ،6شایعترین نوع دیابت
است که حدود  91-95درصد افراد دیابتی را شامل

است که دارای بیش از  011گونه

که کاربردهای دارویی فراوانی از آنها گزارش شده
است که میتوان به اثرات ضد دردی ،تقویت حافظه،
ضد اضطراب و ضد افسردگی ،ضد سرفه،

میشود .در این نوع دیابت سلولهای بدن نسبت به

ضدعفونیکنندگی ،ضد اسپاسم ،مدر و تب بری اشاره

انسولین موجود در خون مقاوم شده و به آن پاسخ

نمود ( .)10-12بومیان ،سالیان متمادی ،دمکرده و

مناسبی نمیدهند و از نشانههای آن ،افزایش غیرطبیعی

جوشانده اندام هوایی گیاه  ،N. binaludensisجهت
Nepeta
Lamiacea
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مقدمه

سطح قند خون پس از صرف غذا است.

برخي فعاليتهای بيولوژيكي پونهسای البرزی 02/

ضرابي و همكاران

بیماریهای عصبی و گوارشی و همچنین برای مقابله با

دردهای معده و سیستم گوارش ،نفخ و عفونتها کاربرد

افسردگی استفاده نمودهاند ( .)17دمکرده اندام هوایی

دارد ( .)68بوی معطر این گیاه ،میتواند مربوط به

گونه  N. crispaنیز در طب سنتی ،به عنوان آرامبخش،

محتوای اسانسی آن باشد .گزارشهایی در زمینه تعیین

مقوی اعصاب ،ملین ،ضد نفخ و جهت مقابله با

اجزاء تشکیلدهنده اسانس آنها موجود است

اختالالت تنفسی مورد استفاده قرار میگیرد (.)18

(.)69-01

همچنین ،از عصارهها و اسانسهای گونههای مختلف

مطالعات زیادی در زمینه بررسی محتوای متابولیتی و

این جنس ،خواص بیولوژیکی متفاوت دیگری نظیر

خواص بیولوژیکی و دارویی گیاه نپتا راسموسا ،در متون

خواص آنتی اکسیدانتی ،ضد التهابی ،ضد باکتریایی ،ضد

به چشم نمیخورد ،لذا ،هدف از انجام این مطالعه،

قارچی و حشرهکشی نیز گزارش شده است (.)18-61

بررسی محتوای فنلی ،فالونوئیدی و ساپونینی

همچنین ،مطالعات مختلفی اثرات ضد دیابتی

عصارههای مختلف این گیاه و بررسی قدرت

عصارههای استخراجی گونههای مختلف نعناعیان را

آنتیاکسیدانتی و ضد دیابتی آنهاست.

نشان دادهاند (.)66-64
خواص بیولوژیکی مربوط به جانداران ،ناشی از ترکیبات
و متابولیتهای موجود درآنهاست .بر اساس تحقیقات
انجام گرفته در گونههای مختلف جنس پونهسا ،حضور
ترکیباتی نظیر فالونوئیدها ،ترکیبات فنلی و ترپنوئیدها به
اثبات رسیده است ( 65 ،17و  .)62نپتاالکتونها ،0دستهای
از ترکیبات مونوترپنی ایریدوئیدی 4هستند که توسط
گونههای جنس پونهسا تولید میگردند ( .)67نپتا
راسموسا ،5از جمله گونههای بومی جنس پونهسا در ایران
میباشد (شکل .)1

مواد و روشها
تهيه نمونههای گياهي
اندام هوایی گیاه نپتا راسموسا ،از رویشگاه طبیعی آن
در استان قزوین ،منطقه پیچبن ،در ارتفاع  0111متری
از سطح دریا ،در مرداد ماه  1092جمعآوری گردید و
پس از شناسایی دقیق گونه و خشک شدن آن در سایه،
جهت تهیه جوشانده ،دمکرده و عصاره هیدروالکلی
نگهداری گردید.
تهيه عصاره هيدروالكلي
جهت تهیه عصاره هیدروالکلی ،از گیاه پونه البرزی ،از
روش خیساندن استفاده شد .به این ترتیب که 011
میلیلیتر از محلول  81درصد حجمی اتانول به عنوان

شکل  )1گیاه نپتا راسموسا

این گیاه که معروف به پونهسای البرزی است ،دارای

حالل استخراجی بر روی  11گرم از اندام هوایی این
گیاه اضافه گردید و در یک ظرف در بسته ،دور از نور

3

Neptalactones
iridoidi
5 Nepeta racemosa
4
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درمان بیماریهایی نظیر سرماخوردگی ،روماتیسم،

بوئی بسیار معطر بوده و در طب سنتی ،جهت بهبود

 / 09طب جنوب

سال بيست و دوم /شماره  /2خرداد و تير 5901

عصارههای به دست آمده صاف گردیدند .جهت

واکنشگر فولین -سیوکالتو اضافه گردید .مخلوط

اطمینان از استخراج کامل مواد مؤثره گیاه ،این فرآیند،

حاصل به مدت  2دقیقه در تاریکی تکان داده شد و

دو مرتبه بر روی باقیمانده اولین استخراج تکرار و

سپس  81میکرولیتر از محلول  7/5درصد سدیم کربنات

عصارههای به دست آمده ،با هم جمع گردید .حالل

به آن اضافه شد .پس از اینکه مخلوط حاصل به مدت

عصاره نهایی تحت فشار کاهش یافته و در دمای 41

 91دقیقه در دمای اتاق باقی ماند؛ جذب مخلوط در

درجه سانتیگراد توسط تبخیرکننده چرخان حذف

طول موج  725نانومتر خوانده شد .از محلولهای با

گردید و سپس توسط یک فریزدرایر به صورت پودر

غلظت بین  1تا  1111میلیگرم بر لیتر گالیک اسید،

لیوفیلیزه در آمد.

برای رسم منحنی کالیبراسیون استفاده شد .محتوای فنلی
تام نمونههای تهیه شده ،بر حسب میلیگرم گالیک اسید

تهيه جوشانده و دمکرده گياهي

بر گرم عصاره خشک بیان گردید.

برای تهیه جوشانده گیاه نپتا راسموسا ،به  5گرم از این
گیاه ،حجم  611میلیلیتر آب مقطر اضافه گردید.

تعيين محتوای فالونوئيدی تام

مخلوط حاصل بر روی حرارت قرار گرفت و پس از به

برای تعیین محتوای فالونوئیدی تام ،نمونههای تهیه

جوش آمدن آب به مدت  15دقیقه گیاه در آب جوشانده

شده از گیاه نپتا راسموسا ،از روش رنگسنجی ،با

شد .سپس مخلوط به مدت  11دقیقه سرد و پس از آن،

استفاده از روش ماریجا ( )Marijaو همکاران ،با اندکی

فیلتر گردید .همچنین ،برای تهیه دمکرده این گیاه ،مقدار

تغییرات استفاده شد ( .)00در این روش ،ابتدا 11

 5گرم از نمونه گیاهی به  611میلیلیتر آب مقطر در

میکرولیتر از محلول  5درصد آلومینیوم کلرید به 61

حال جوش اضافه شد و به مدت  15دقیقه در دمای

میکرولیتر از محلول نمونه یا محلول استاندارد

اتاق قرار گرفت .در نهایت محلول به دست آمده صاف

کوئرستین اضافه گردید و محلول حاصل ،با افزودن 21

گردید .جوشانده و دمکرده به دست آمده پس از تهیه،

میکرولیتر متانول رقیق گردید .در ادامه  11میکرولیتر از

لیوفیلیزه گردیدند .عصارهها ،جوشانده و دمکرده تهیه

محلول  1/5موالر پتاسیم استات نیز به محیط اضافه شد

شده ،تا زمان انجام آنالیز ،در دمای  4درجه سانتیگراد

و حجم کل واکنش ،با اضافه نمودن آب مقطر به 611

نگهداری شدند.

میکرولیتر رسید .پس از گذشت  01دقیقه ،جذب
محلول در  415نانومتر اندازهگیری گردید.

بررسي محتوای فيتوشيميايي
تعيين محتوای فنلي تام

تعيين محتوای ساپونيني تام

محتوای فنلی تام نمونههای مورد بررسی با استفاده از

برای تعیین محتوای ساپونینی نمونههای تهیه شده ،از

روش فولین -سیوکالتو تعیین گردید ( .)06در این

روش وانیلین -سولفوریک اسید استفاده گردید ( .)04در

روش ،مقدار  61میکرولیتر از محلول نمونه در متانول

این روش 61 ،میکرولیتر از محلول عصارهها با غلظت 6

با غلظت  6میلیگرم بر میلیلیتر و یا محلول گالیک

میلیگرم بر میلیلیتر ،با محلول  8درصد وانیلین و
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به مدت  48ساعت بر روی شیکر قرار گرفت و سپس،

اسید ،به  111میکرولیتر از محلول  11درصد ()V/V

برخي فعاليتهای بيولوژيكي پونهسای البرزی 04/

ضرابي و همكاران

حاصل ،به مدت  11دقیقه در دمای  21درجه سانتیگراد

( 11درصد) به آن اضافه ،و به خوبی تکان داده شد .در

قرار گرفت .پس از کاهش دمای محلولها به مدت 15

نهایت  6/5میلیلیتر از این محلول با  6/5میلیلیتر از

دقیقه ،جذب نمونهها در  508نانومتر خوانده شد .محتوای

آب مقطر و  1/5میلیلیتر از محلول  1/1درصد فریک

ساپونینی کل نمونهها به صورت معادل میلیگرم کوئیالجا

کلرید رقیقسازی گردید .جذب محلول نهایی پس از

بر گرم خشک عصاره بیان گردید.

 01دقیقه در طول موج  711نانومتر مورد اندازهگیری
قرار گرفت .نتایج این آنالیز به صورت میزان جذب،

اندازهگيری قدرت آنتي اکسيدانتي

ارائه گردید .میزان جذب باالتر ،نشاندهنده قدرت

اندازهگيری قدرت مهار راديكالهای DPPH

احیاءکنندگی باالتر نمونه میباشد .در این آزمون ،از

قدرت مهار رادیکالهای آزاد  ،DPPHتوسط عصارهها،

آسکوربیک اسید به عنوان ماده رفرانس استفاده شد.

با استفاده از روش رنگسنجی مورد سنجش گرفت
( .)00بدین منظور 1 ،میلیلیتر از محلول نمونه با

بررسي قدرت ضد ديابتي

غلظتهای متفاوت با  4میلیلیتر از محلول 1/1

در این تحقیق ،قدرت ضددیابتی انواع فرآوردههای

میلیموالر  DPPHدر متانول مخلوط گردید .جذب

بهدست آمده از گیاه پونه البرزی ،از طریق بررسی میزان

محلول حاصل پس از آنکه  01دقیقه در دمای اتاق در

فعالیت مهارکنندگی آنها بر روی دو آنزیم دخیل در

فضای تاریک قرار گرفت ،در طول موج  517نانومتر

فرآیند هیدرولیز کربوهیدراتها (آلفا-آمیالز و آلفا-

خوانده شد .درصد مهار رادیکالهای آزاد  DPPHبا

گلوکوزیداز) مورد سنجش قرار گرفت.

استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید:
جذب نمونه  −جذب شاهد
) × 100
جذب شاهد

( = درصد مهار

آزمون مهار آنزيم آلفا-آميالز
برای انجام این آزمون ،در مرحله اول  51میکرولیتر از

در محلول شاهد ،به جای نمونه ،از حالل متانول

محلول عصاره با  11میکرولیتر از محلول آنزیم آلفا-

استفاده گردید.

آمیالز با غلظت  65واحد بر میلیلیتر و  151میکرولیتر
از محلول نشاسته  1درصد ( )w/vبا هم مخلوط شدند

تست تعيين قدرت احياءکنندگي يون فريک

و به مدت  01دقیقه در دمای  07درجه سانتیگراد قرار

ظرفیت احیاءکنندگی عصارههای گیاه پونه البرزی

گرفت .سپس  61میکرولیتر محلول سود و سپس 61

مطابق روش بهادری و همکاران ،مورد بررسی قرار

میکرولیتر نیز معرف  DNSبه واکنش اضافه گردید.
DNS

گرفت ( .)11بهطور خالصه 6/5 ،میلیلیتر از بافر

معرف

فسفات ( 1/6موالر با  pHبرابر  )2/2و  6/5میلیلیتر از

 -0،5دینیتروسالیسیلیک اسید 112 ،میکروموالر از

محلول  1درصد پتاسیم فریک سیانید به محلولهایی با

پتاسیم سدیم تارتارات و سود بود .پس از مخلوط شدن

غلظتهای متفاوت از عصارهها اضافه شد .مخلوط

به مدت  15دقیقه ،در دمای  111درجه سانتیگراد قرار

حاصل به مدت  61دقیقه در  51درجه سانتیگراد قرار

گرفت و جذب محلول در طول موج  541نانومتر قرائت
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سولفوریک اسید ( 76درصد) مخلوط گردید .محلول

گرفت و سپس  6/5میلیلیتر از تری کلرو استیک اسید

سال بيست و دوم /شماره  /2خرداد و تير 5901

 / 01طب جنوب

شد .میزان فعالیت آنزیم آلفا -آمیالز در این تست از

يافتهها

محاسبه شد .بدین منظور ،ابتدا منحنی کالیبراسیون

ساپونینی فرآوردههای تهیه شده از گیاه پونهسای البرزی

جذب -غلظت مالتوز ترسیم و درصد مهار آنزیم آلفا-

در جدول ( ،)1آورده شده است .در مورد بیشترین مقدار

آمیالز توسط معادالت زیر محاسبه گردید (:)05

محتوای فنلی تام ،با مقدار  666/8میلیگرم معادل

مالتوز تولیدی در نمونه

) × 100
مالتوز تولیدی در کنترل

( = درصدواکنش

درصد واکنش  = 100 −درصد مهار آنزیم

آزمون مهار آنزيم آلفا -گلوکوزيداز
برای انجام این آزمون ،در ابتدا 11 ،میکرولیتر از محلول
نمونه مورد نظر 61 ،میکرولیتر از محلول آنزیم (1/5
واحد بر میلیلیتر) به همراه  161میکرولیتر از بافر
فسفات با غلظت  111میلیموالر و  ،pH=2/8به مدت
 15دقیقه در دمای  07درجه سانتیگراد درون
شیکرانکوباتور قرار گرفت .سپس واکنش آنزیمی با
اضافه کردن  61میکرولیتر محلول سوبسترا پارا-
نیتروفنیل-α-D-گلوکوپیرانوز ( )PNPGبه محیط آغاز
شد .مخلوط واکنش دوباره به مدت  15دقیقه در دمای
 07درجه سانتیگراد قرار داده شد و سپس واکنش با
اضافه کردن  81میکرولیتر از محلول  1/6میلیموالر
سدیم کربنات متوقف گردید .پس از این مرحله جذب
نهایی محلول در  415نانومتر اندازهگیری شد .برای هر
آزمون ،یک واکنش کنترل منفی قرار داده شد که در آن
به جای آنزیم آلفا-گلوکوزیداز ،محلول بافر به مخلوط
واکنش اضافه گردید .برای تعیین مقدار مهارکنندگی
آنزیمی عصارهها بر حسب میلی مول معادل آکاربوز،
ابتدا منحنی استاندارد میزان مهارکنندگی آنزیم برای
میلیمولهای مختلف آکاربوز رسم و سپس با توجه به
میزان مهارکنندگی عصارهها ،میزان میلیمول معادل
آکاربوز آن مشخص گردید (.)05
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گالیک اسید بر گرم خشک عصاره ،مربوط به جوشانده
این گیاه و کمترین محتوا با مقدار  151/1میلیگرم
معادل گالیک اسید بر گرم خشک عصاره به دمکرده این
گیاه بود .عصاره هیدروالکلی پونه البرزی نیز دارای
محتوای فنلی باالیی برابر با  191/8میلیگرم معادل
گالیک اسید بر گرم خشک عصاره بود .در مورد محتوای
فالونوئیدی نیز همچنان جوشانده این گیاه با دارا بودن
 87/8میلیگرم معادل کوئرستین بر گرم خشک عصاره
بیشترین مقدار را دارا بود .عصاره هیدروالکلی و دمکرده
گیاه  N. racemoseبه ترتیب با دارا بودن  71/0و 26/1
میلیگرم معادل کوئرستین بر گرم خشک عصاره در
رتبههای بعدی از نظر میزان محتوای فالونوئیدی قرار
داشتند .در این مطالعه ،میزان محتوای ساپونینی
فرآوردههای حاصل از گیاه پونهسای البرزی نیز مورد
سنجش قرار گرفت که عصارهی هیدروالکلی با مقدار
 41/9میلیگرم معادل ساپونین کوئیالجا بر گرم خشک
عصاره دارای باالترین مقدار ساپونین بودند و جوشانده
و دمکرده گیاه پونه البرزی از نظر میزان محتوای
ساپونینی در رتبههای بعد قرار دارند.
بررسي فعاليت آنتي اکسيدانتي نمونهها
اندازهگيری پتانسيل مهار راديكالهای آزاد DPPH

در این تحقیق ،همچنین توانایی مهار و از بین بردن
رادیکالهای آزاد -6 ،6دیفنیل -1 -پیکریل هیدرازیل
( ،)DPPHتوسط عصاره هیدروالکلی ،جوشانده و
دمکرده گیاه پونه البرزی نیز مورد بررسی قرار گرفت و
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روی مقدار مالتوز تولید شده از هیدرولیز نشاسته

نتایج مربوط به میزان محتوای فنلی ،فالونوئیدی و

برخي فعاليتهای بيولوژيكي پونهسای البرزی 01/

ضرابي و همكاران

 ،IC50غلظتی از محلول ماده آنتی اکسیدانتی است که

میکروگرم بر میلیلیتر بود که در مقایسه با نمونههای

بتواند  51درصد رادیکالهای آزاد  DPPHرا از بین

گیاهی توان باالتری را نشان داد .جوشانده و دمکرده

ببرد .مسلماً هر چه نمونهها IC50 ،پائینتری داشته باشند

گیاه پونه البرزی به ترتیب با مقادیر  IC50برابر با 22/5

از قدرت آنتی اکسیدانتی باالتری برخوردارند .بر اساس

و  87/9میکروگرم بر میلیلیتر قدرت ضدرادیکالی

نتایج به دست آمده ،نمونههای مختلف تهیه شده از

نزدیکی به آسکوربیک اسید از خود نشان دادند .عصاره

 N. racemosaاز نظر قدرت مهار رادیکالهای آزاد

هیدروالکلی این گیاه نیز علیرغم دارا بودن  IC50باالتر

 DPPHدارای ترتیب مربوط به جوشانده ،دم کرده،

در مقایسه با سایر نمونهها ( 98/2میکروگرم بر میلیلیتر)

عصاره هیدروالکلی بودند .در این آزمون ،ترکیب

از نظر قدرت مهار رادیکالهای آزاد  DPPHدر حد

آسکوربیک اسید به عنوان ماده مرجع مورد استفاده قرار

متوسطی قرار داشت.

جدول  )5ميزان محتوای فيتوشيميايي نمونههای مختلف به دست آمده از گياه N. racemosa
نمونه

محتوای فنلي

محتوای فالونوئيدی

محتوای ساپونيني

ميزان مهار راديكالهای آزاد DPPH

عصاره هیدروالکلی

191/8±0/8

71/0±0/1

41/9±5/8

98/2±0/5

جوشانده

666/8±7/9

87/8±7/7

64/0±0/5

22/5±0/4

دم کرده

151/1±2/4

26/1±4/9

66/1±4/6

87/9±0/6

آسکوربیک اسید

-

-

-

54/7±4/8

قدرت احياءکنندگي يون فريک

احیاءکنندگی باالتری در مقایسه با سایر فرآوردهها

با توجه به ارتباط بسیار نزدیک بین قدرت احیاء

برخوردار است؛ در حالی که در مقایسه با اسکوربیک

کنندگی عصاره ها و خاصیت آنتی اکسیدانتی آنها،

اسید به عنوان کنترل مثبت قدرت احیاءکنندگی

پتانسیل احیاءکنندگی اسانس ،نمونه های تهیه شده از

جوشانده پائین تر است .قدرت احیاءکنندگی

گیاه  N. racemosaاز طریق میزان تبدیل یون Fe3+

جوشانده در غلظتهای  611 ،111و  411میکروگرم

به  Fe2+مورد بررسی قرار گرفت .نتایج مربوط به این

بر میلی لیتر به ترتیب برابر  1/940 ،1/720و 1/54

تست در نمودار ( ، )1نشان داده شده است .بر اساس

بود .این در حالی است که آسکوربیک اسید در دو

این داده ها به وضوح دیده می شود که در همه

غلظت  111و  611میکروگرم بر میلی لیتر به ترتیب

فرآورده های به دست آمده با افزایش غلظت ،قدرت

قدرت احیاءکنندگی  1/850و  1/29را از خود نشان

احیاءکنندگی نمونه ها افزایش یافته است .مشابه با

داد .در مورد دم کرده و عصاره هیدروالکلی ،باید ذکر

آنچه که در قدرت مهار رادیکال های آزاد DPPH

کرد که این نمونه ها از قدرت احیاءکنندگی متوسط

مشاهده می شود ،جوشانده گیاه پونه البرزی از قدرت

به باالیی برخوردار بودند.

http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 4:38 +0330 on Sunday October 20th 2019

نتایج به دست آمده به صورت  IC50گزارش گردید.

گرفت IC50 .به دست آمده برای این ترکیب برابر 54/7

سال بيست و دوم /شماره  /2خرداد و تير 5901

 / 07طب جنوب
قدرت احياءکنندگي يون فريک

1

هیدروالکلی
دم کرده

450

آسکوربیک اسید
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غلظت بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر
نمودار  )1قدرت احیاءکنندگی یون فریک انواع فرآوردههای گیاه پونه البرزی
Fig 1) The ferric ion reducing power assay of different products of Nepeta racemosa plant.

عصاره هیدروالکلی گیاه  N. racemosaکه در مقایسه

آلفا -گلوکوزیداز نشان داد که جوشانده این گیاه در

با دمکرده آن قدرت احیاءکنندگی باالتری از خود نشان

مقایسه با بقیه نمونهها دارای باالترین اثر مهارکنندگی (به

داد ،به ترتیب در غلظتهای  611 ،111و 411

ترتیب برابر  9/45و  00/57میکرومول معادل آکاربوز بر

میکروگرم بر میلیلیتر مقادیر جذب  1/81 ،1/21و 1/67

گرم خشک عصاره) میباشد .عصاره هیدروالکلی و

را ثبت نمود در حالیکه دمکرده آن در غلظتهای مشابه

دمکرده این گیاه نیز قدرت خوبی در مهار فعالیت دو

مقادیر جذب  1/77 ،1/51و  1/19را نشان داد.

آنزیم آلفا -آمیالز و آلفا -گلوکوزیداز از خود نشان دادند.
همانگونه که در نمودار ( )6نشان داده شده است؛ عصاره

بررسي فعاليت مهارکنندگي آنزيمي

هیدروالکلی پونه البرزی با مقادیر  8/06و 18/27

فعاليت مهارکنندگي آنزيمهای آلفا-آميالز و آلفا-

میکرومول معادل آکاربوز بر گرم خشک عصاره و دمکرده

گلوکوزيداز

این گیاه نیز با مقادیر  8/67و  61/51میکرومول معادل

بررسی اثر انواع فرآوردههای به دست آمده از گیاه

آکاربوز بر گرم خشک عصاره به ترتیب فعالیت دو آنزیم

 N. racemosaبر روی دو آنزیم آلفا -آمیالز و

آلفا -آمیالز و آلفا -گلوکوزیداز را مهار نمودهاند.

30
20
10
0
دم کرده

جوشانده
آلفا-گلوکوزیداز

عصاره هیدروالکلی

میلی مول معادل آکاربوز بر گرم عصاره

40

آلفا-آمیالز

نمودار  )6اثر مهارکنندگی عصاره هیدروالکلی ،جوشانده و دمکرده گیاه پونهسای البرزی بر روی آنزیمهای آلفا -آمیالز و آلفا -گلوکوزیداز
Fig 2) The inhibitory effects of hydroalcoholic, Decoction, and Infusion extracts of Nepeta racemosa plant on α-Amylase and α-Glucosidase enzymes.
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جوشانده

جذب در  700نانومتر

2

ضرابي و همكاران

بحث

برخي فعاليتهای بيولوژيكي پونهسای البرزی 01/

آروماتیک و گروههای هیدروکسیل هستند ،اکثراً در

ترکیبات طبیعی گیاهان ،در بهبود و افزایش شاخصهای

محلولیت باالتری دارند و به همین دلیل ،جوشانده،

سالمت انسان وجود ندارد .متابولیتهایی نظیر ترکیبات

دمکرده و عصاره هیدروالکلی این گیاه دارای محتوای

فنلی ،فالونوئیدی و ساپونینی از جمله مهمترین مواد

فنلی و فالونوئیدی باالیی بودند .این نتایج با مطالعات

مؤثره گیاهی میباشند که ارزش فراوان دارویی و غذایی

دیگری که بر روی انواع گیاهان انجام گرفته است

آنها به اثبات رسیده است ( .)04مطالعات فراوانی نشان
میدهند که برخی ترکیبات طبیعی نظیر پلیفنلها ،خطر

مطابقت دارد .در مطالعات مارتینس ( )Martinsو
همکاران بر روی دو گیاه تیموس
وولگار7

ولگاریس2

( )41و

ابتال به بیماریهایی نظیر ناهنجاریهای عصبی ،سرطان،

اریگانیوم

بیماریهای قلبی و عروقی و دیابت را کاهش میدهند

دمکرده این گیاهان ،دارای محتوای فنلی و فالونوئیدی

( 02و  .)07با توجه به این موارد ،بررسی محتوای

باالیی هستند .ترکیبات ساپونینی نیز از جمله مهمترین

متابولیتی فرآوردههای مختلف به دست آمده از گیاهان
دارویی میتواند در درک بهتر و یافتن بهینهترین روش
استفاده از آنها کمک شایانی نماید ( .)08عصارهگیری با

( ،)41نشان داده شد که جوشانده و

متابولیتهای ثانویه هستند که ساختار آنها شامل
تریترپنوئیدهایی است که دارای یک یا چند بخش
گلیکوزیده میباشند .با توجه به همین ساختار ،قطبیت

استفاده از حاللهای متفاوت یکی از مهمترین روشهای

این ترکیبات میتواند به شکلی باشد که محلولیت آنها

تهیه داروهای گیاهی در صنایع میباشد و تهیه جوشانده

در مخلوط آب و اتانول به عنوان حالل ،بیش از آب

و دمکرده گیاهان نیز از مرسومترین روشهای استفاده

خالص باشد .همین امر میتواند از دالیل باالتر بودن

سنتی گیاهان مختلف دارویی است .در این تحقیق

محتوای ساپونینی عصاره هیدروالکلی گیاه پونه البرزی

عصارهی هیدروالکلی ،جوشانده و دمکرده گیاه پونهسای

در مقایسه با جوشانده و دمکرده به دست آمده از این گیاه

البرزی تهیه شد و میزان محتوای فنلی ،فالونوئیدی و

باشد .خواص بیولوژیکی و دارویی ترکیبات ساپونینی،

ساپونینی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت .ترکیبات فنلی و

حاکی از اهمیت وجود آنها در گیاهان است (.)46

فالونوئیدی از جمله مهمترین ترکیبات آنتیاکسیدانتی

یکی از عمده مشکالتی که بسیاری از بیماران مبتال به

هستند که به شکل گستردهای در اکثر گونههای گیاهی

امراض مزمن ،نظیر دیابت با آن روبرو هستند استرس

یافت میشوند .این ترکیبات دارای انواع خواص

اکسیداتیو میباشد .در حقیقت ،زمانی که میزان تولید

بیولوژیکی و دارویی هستند و در بیشتر موارد میزان

رادیکالهای آزاد اکسیژن ،در بدن به حدی باشد که

خواص فرآوردههای تولید شده از گیاهان ،ارتباط

سیستم دفاعی بدن نتواند با آن مقابله کرده و

مستقیمی با مقدار این ترکیبات در آن فرآورده دارد (.)09

رادیکالهای آزاد تولید شده را از بین ببرد استرس

بر اساس نتایج ،با توجه به اینکه ترکیبات فنلی و

اکسیداتیو به وجود آمده و رادیکالها با صدمه به

فالونوئیدی دارای ساختار شیمیایی حاوی حلقههای

ترکیبات

درونی

چون

پروتئینها،

لیپیدها

Thymus vulgaris
Origanium vulgar
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بر اساس مطالعات پیشین ،تردیدی در اثرات مفید برخی

حاللهای قطبی نظیر آب و یا مخلوط آب و اتانول

 / 00طب جنوب

سال بيست و دوم /شماره  /2خرداد و تير 5901

میشوند .از طرف دیگر استرس اکسیداتیو ،از عوامل

آنتی اکسیدانتی را از خود نشان داد ( .)45مایسلی

بسیار مهم در صدمه به سلولهای بتا و مقاومت به

( )Miceliو همکاران ،در مطالعه خود بر روی عصاره

انسولین در بیماران دیابتی است .به همین دلیل استفاده

متانولی گیاه نپتا سیبتورپی بنتام ،11نشان دادند که اثر

از ترکیبات و فرآوردههای گیاهی دارای قدرت

اکسیدانی این عصاره به ترکیبات فنلی ،فالونوئیدی و

آنتیاکسیدانتی میتواند تعادل دوباره بین سیستم دفاعی

تریترپنوئیدهایی نظیر اورسولیک اسید آن مربوط

و رادیکالهای آزاد موجود در بدن را برقرار نماید و به

میشود ( .)42در مطالعه دیگری که توسط تپه و

این ترتیب استرس اکسیداتیو را با عوارض کمتری در

همکاران ،بر روی اثر آنتی اکسیدانتی اسانس و

مقایسه با آنتی اکسیدانتهای سنتزی و شیمیایی در

عصارههای مختلف گیاه نپتا فالویدا ،11با استفاده از دو

بیماران دیابتی از بین ببرد ( 40و  .)44در این مطالعه ،با

روش  DPPHو بتا -کاروتن لینولئیک اسید صورت

استفاده از دو روش  DPPHو احیاء یونهای ،Fe3+

گرفت ،رابطه مستقیمی بین میزان محتوای فنلی

قدرت آنتیاکسیدانتی عصاره هیدروالکلی ،جوشانده و

عصارهها و اثر آنتیاکسیدانتی آنها مشاهده گردید

دمکرده گیاه  N. racemosaمورد ارزیابی قرار گرفت.

( .)10مطالعه کوکسال ( )Köksalو همکاران ،قدرت

نتایج به دست آمده به خوبی نشاندهنده پتانسیل

آنتی اکسیدانتی عصارههای آبی و اتانولی گیاه نپتا

آنتیاکسیدانتی باالی فرآوردههای مذکور بود .مسلماً این

تراکونیتیکا 16به روش  DPPHبا استفاده از قدرت احیا

توانایی ،میتواند نشأت گرفته از ترکیباتی نظیر

کنندگی یون فریک ( )FRAPو کوپریک ()CUPRAC

فالونوئیدها ،ترکیبات فنلی و ساپونینهای موجود در

نشان داد عصاره اتانولی دارای قدرت آنتی اکسیدانتی

این فرآوردهها باشد .بر طبق مطالعات انجام شده این

بیش از اسکوربیک اسید و عصاره آبی آن کمترین

ترکیبات با مکانیسمهایی چون انتقال اتم هیدروژن و

فعالیت را در روش  CUPRACداشت .همچنین

انتقال تک الکترون میتوانند موجب احیاء رادیکالهای

فعالیت آنتی اکسیدانتی در هر دو عصاره در روش

آزاد و یونهای فلزی گردند ( .)09بر طبق تحقیقات،

 FRAPکمتر از اسکوربیک اسید بود ( .)47مطالعه

گونههای مختلف جنس نپتا ،از قدرت آنتی اکسیدانتی

سیگرمیس ( )Cigremisو همکاران ،بر روی اثرات

باالیی برخوردارند ( 12و  .)17صالحی و همکاران،

آنتی اکسیدانتی و آنتی میکروبیال عصاره استونی نپتا

پتانسیل آنتی اکسیدانتی عصاره متانولی و سه فراکشن

مییری بنتام ،10نشان از اثر آنتی اکسیدانتی عصاره در

کلروفرمی ،بوتانولی و آبی از عصاره متانولی دو گونه

روش  DPPHبا  IC50برابر  276میکروگرم بر میلیلیتر

نپتا بتونیسیفولیا 8و نپتا ساکاراتا ،9را با استفاده از

داشت (.)48

روشهای  ABTS ،DPPHو  FRAPمورد سنجش

اودیگوزل ( )Adiguzelو همکاران ،با مطالعه بر روی

قرار دادند و بر اساس نتایج به دست آمده ،فراکشن

فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره متانولی و
8

Nepeta betonicifolia
Nepeta saccharata
10 Nepeta sibthorpii Bentham
11 Nepeta flavida
12 Nepeta trachonitica
13 Nepeta meyeri Betham
9
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نوکلئیک اسیدها باعث بروز مشکالت فراوانی در سلول

بوتانولی از عصاره متانولی هر دو گونه ،باالترین قدرت

ضرابي و همكاران

برخي فعاليتهای بيولوژيكي پونهسای البرزی 500/

اثرات آنتی اکسیدانی قابل مالحظهای میباشد .در این

به عصارههای پترولیوم اتری ،تتراکلرید کربنی و اتیل

مطالعه ،میزان  IC50در عصاره متانولی برابر 171/98

استاتی آن ،دارای اثرات آنتی دیابتیک و آنتی اکسیدانی

میکروگرم بر میلیلیتر بود در حالیکه در اسانس آن،

بیشتری بود (.)51

هیچ اثر آنتی اکسیدانتی یافت نگردید ( .)49در یک

برادورست ( )Broadhurstو همکاران ،در مطالعه خود

مطالعه مشابه دیگر بر روی اثر عصارههای مختلف نپتا

بر روی فعالیت بیولوژیکی شبه -انسولینی نپتا کاتاریا به

کاتاریا ،علی و همکاران ،نشان دادند که فعالیت آنتی

روش نشاندار کردن مولکولهای گلوکز ،نشان دادند که

اکسیدانتی عصارههای استخراجی توسط پترولیوم اتر،

رقیق سازی عصاره آمونیومی بیش این گیاه به بیش از

کلروفرم ،اتیل استات ،اتانول خالص و اتانول  71درصد،

دو برابر ،فعالیت بیولوژیک آن را متوقف مینماید (.)56

در روش  DPPHوابسته به دوز افزایش پیدا نموده و

مطالعه صورت گرفته توسط دوی و سینگ

در غلظت  1111میکروگرم بر میلیلیتر میزان

( ،)Devi and Singhبر روی عصاره متانولی گیاه نپتا

مهارکنندگی این عصارهها به ترتیب ،00/69 ،08/48 ،41

هیندوستانا ،12نشان داد که این عصاره اثر بازدارندگی در

 01/24و  76/19درصد گزارش گردیدند .همچنین در

برابر دیابت القاء شده توسط استرپتوزوتوسین در موش

این مطالعه فعالیتهای مهارکنندگی آلفا -آمیالزی و

صحرایی ایجاد مینماید .در این مطالعه میزان قند خون

آلفا -گلوکوزیدازی این عصارهها بررسی گردید.

در موشهای صحرایی سالم (گروه شاهد) در روز اول

مهارکنندگی آلفا-آمیالزی تمام عصارهها به استثنای

برابر  81میلیگرم بر دسیلیتر و پس از  68روز به

اتانول  71درصد ،دارای افزایش وابسته به دوز بوده و

میانگین  71میلیگرم بر دسیلیتر رسید .در موشهای

در غلظت  1111میکروگرم به ترتیب برای عصارههای

دیابتی میانگین قند خون در روز اول مقدار 671

پترولیوم اتر ،کلروفرم ،اتیل استات و اتانول خالص برابر

میلیگرم بر دسیلیتر به دست آمد که این مقدار در گروه

با  40/24 ،44/59 ،07/97و  08/10درصد بود ،در حالی

کنترل مثبت پس از  68روز درمان با داروی

که بیشترین میزان مهار برای عصاره اتانولی  71درصد،

گلیبنکالمید به  91میلیگرم بر دسیلیتر کاهش پیدا

در غلظت  51میکروگرم بر میلیلیتر به میزان 94/05

کرد .اثر عصارههای  611 ،11و  411میلیگرم به ازای

درصد بهدست آمد .فعالیت آلفا -گلوکوزیدازی برای

کیلوگرموزن بدن موش ،میزان قند خون را در موشهای

تمامی عصارهها در غلظت  111میکروگرم بر میلیلیتر

القا شده دیابتی از  629میلیگرم بر دسیلیتر به ترتیب

بیشترین میزان و به ترتیب دارای مقادیری برابر با

به مقادیر  115 ،121و  112میلیگرم بر دسیلیتر کاهش

 68/95 ،06/66 ،41/55 ،41/44و  44/41بودند (.)66

داد .میزان قند خون در موشهای دیابتی که هیچگونه

این نتایج با مطالعه نجیب و همکاران ،مطابقت داشت

درمانی دریافت نکردند ،طی این مدت به  018میلیگرم

( .)51در مطالعهای دیگر ،ارزیابی عصارههای مختلف

بر دسیلیتر افزایش یافته بود (.)50

بخش هوایی نپتا دیفلرسیانا ،15توسط اورفالی ()Orfali

این قدرت آنتی اکسیدانتی باال در گونههای مختلف
14

Nepeta cataria
Nepeta deflersiana
16 Nepeta hindostana
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اسانس نپتا کاریا ،14نشان دادند که عصاره متانولی دارای

و همکاران ،نشان داد که عصاره بوتانولی این گیاه نسبت

 / 505طب جنوب

سال بيست و دوم /شماره  /2خرداد و تير 5901

بررسی سایر پتانسیلهای دارویی ،نظیر قدرت

قدرت بازداری بیشتری بر روی آنزیم آلفا -گلوکوزیداز

ضددیابتی تبدیل مینماید .در حقیقت فرآوردههای

بودهاند .ترکیباتی همچون آکاربوز که در اخیراً به عنوان

حاصل از این گیاهان عالوه بر اینکه میتوانند منجر به

مهارکنندههای آلفا -آمیالز و آلفا -گلوکوزیداز استفاده

کاهش سطح قند خون در بیماران دیابتی شوند،

میشوند ،در برابر هر دو آنزیم ،دارای اثر بازداری باالیی

میتوانند به شکل همزمان از وقوع استرسهای

میباشند .اگر چه آنها ،عملکرد درمانی مؤثری از خود

اکسیداتیو در این بیماران جلوگیری نمایند .با توجه به

به نمایش گذاشتهاند؛ اما به واسطه تخمیر باکتریایی

این امر ،در این تحقیق ،اثرات ضد دیابتی عصاره

کربوهیدراتهای هضم نشده که در اثر کاهش بیش از

هیدروالکلی ،جوشانده و دمکرده گیاه پونه البرزی از

حد عملکرد آنزیم آلفا -آمیالز ،در سیستم گوارشی باقی

طریق بررسی اثر مهارکنندگی آنها بر آنزیمهای آلفا-

میمانند ،مشکالت گوارشی نظیر نفخ را در

آمیالز و آلفا-گلوکوزیداز که دو آنزیم اصلی دخیل در

مصرفکنندگان این داروها بسیار رایج نموده است.

فرآیند هیدرولیز پلیمرهای تغذیهای نظیر نشاسته

فرآیند تجزیه پلیمرهای کربوهیدراتی نظیر نشاسته در

میباشند؛ مورد بررسی قرار گرفت .در واقع ،یکی از

بدن به این شکل است که در مرحله اول توسط آنزیم

روشهای کنترل سطح قند خون در افراد دیابتی به ویژه

آلفا -آمیالز به دیساکارید مالتوز تبدیل میشوند و

مبتالیان به دیابت نوع دو ،مهار عملکرد این دو آنزیم

سپس این ترکیب دو واحدی به وسیله آنزیم آلفا-

است .آنچه با توجه به نتایج حاصل از تستهای

گلوکوزیداز به گلوکز هیدرولیز میگردد .با توجه به این

مهارکنندگی آنزیمهای آلفا -آمیالز و آلفا -گلوکوزیداز

امر در صورتی که عملکرد آنزیم آلفا -آمیالز بیش از

میتوان مشاهده کرد قدرت ضد دیابتی باالتر جوشانده

حد مهار شود پلیمرهای کربوهیدراتی به طور کامل

این گیاه بر روی هر دو آنزیم در مقایسه با عصاره

هضم نخواهند شد و بدین ترتیب مشکالت ذکر شده

هیدروالکلی و دمکرده آن است که این امر را میتوان به

به وجود خواهد آمد .بنابراین ،مهارکنندههایی با قدرت

محتوای باالتر فنلی و فالونوئیدی آن ارتباط داد .گرچه

بازدارندگی باال ،بر آنزیم آلفا -گلوکوزیداز که دارای اثر

برخی از مطالعات انجام گرفته بر روی اثر ضد دیابتی

متوسطی بر آلفا -آمیالز باشند میتوانند به حل این

گیاهان دارویی ،این خاصیت را به ترکیبات غیر قطبی

مشکل کمک نموده و به شکل مؤثرتری و با عوارض

آنها مرتبط دانستهاند ( ،)54اما در مقابل تحقیقات

جانبی کمتری در مقابله با دیابت نوع دو مورد استفاده

فراوانی نیز وجود دارند که ترکیبات فنلی نظیر

قرار گیرند ( .)55همچنین ،نتایج به دست آمده از مطالعه

فالونوئیدها و تاننها را مسئول خاصیت ضد دیابتی

اخیر ،به خوبی نشان میدهد که همه نمونههای به دست

گیاهان معرفی نمودهاند ( 55 ،9و  )52که نتایج حاصل

آمده از گیاه پونه البرزی دارای این ویژگی خاص

از این تحقیق را نیز میتوان در این گروه قرار داد .در

میباشند و اثر بازدارندگی آنها بر روی آنزیم آلفا-

بررسی نتایج حاصل از بازداری دو آنزیم دخیل در ایجاد

گلوکوزیداز در همه موارد ،دو برابر قویتر از اثر

دیابت توسط فرآوردههای به دست آمده از گیاه

مهارکنندگی بر روی آنزیم آلفا -آمیالز است.

( N. racemosaشکل  ،)0به خوبی قابل مشاهده است
http://bpums.ac.ir
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که این فرآوردهها در مقایسه با آنزیم آلفا -آمیالز ،دادای
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ضرابي و همكاران

هدف مسلماً انجام مطالعات حیوانی و آزمونهای بالینی

نتيجهگيری

.باید مدنظر قرار گیرد

 جوشانده و دمکرده گیاه،با توجه به این نتایج مطالعه

.این مقاله تحت حمایت جایی نیست

پونه البرزی به خوبی میتوانند توسط افراد دیابتی به
 جهت کاهش قندخون،ویژه مبتالیان به دیابت نوع دو

تضاد منافع

بعد از غذا مورد استفاده قرار گیرند و عصاره

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

هیدروالکلی این گیاه نیز پتانسیل خوبی برای تبدیل به

.نشده است

داروی ضد دیابتی دارد که البته برای رسیدن به این
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Abstract
Background: As an important plant belonging to the Nepeta genus, Nepeta racemosa has been reported to
be widely used in traditional medicine. The present study was conducted to investigate the phytochemical
content and antioxidant and antidiabetic potential of the decoction, infusion and hydro-alcoholic extract of
this plant.
Materials and Methods: The total phenolic content of the samples was determined using a slightly- modified
Folin–Ciocalteu method. The DPPH free radical scavenging method was used to evaluate the antioxidant
activities, and the Vanillin-Sulphuric Acid Method for the saponin content of the extract. Moreover, their
inhibitory effects on α-amylase and α-glucosidase were investigated based on standard methods.
Results: The phenolic content of the plant decoction was found to be 222.8 mg of gallic acid equivalent per
gram of dried extract and its flavonoid content 87.8 mg of quercetin equivalent per gram of dried extract.
The highest saponin content obtained was associated with the hydro-alcoholic extract of the plant with 41.9
mg of quillaja equivalent per gram of dried extract. The plant decoction also showed the highest potential
compared to the other samples in terms of antioxidant properties investigated using the DPPH and FRAP
methods. Furthermore, the plant decoction showed great potential in terms of its inhibitory effects on
α-amylase with 9.45 µmol of acarbose equivalent per gram of dried extract, and α-glucosidase with 33.57
µmol of acarbose equivalent per gram of dried extract.
Conclusion: According to the results, Nepeta racemosa was found to exhibit high levels of antioxidant and
antidiabetic abilities, which are directly proportional to its phenolic and flavonoid contents.
Keywords: Nepeta racemosa, phytochemical properties, antioxidant effects, α-Amylase Inhibitor, α-Glucosidase Inhibitor
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