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بررسی محتوای تام فنولی ،اثرات آنتی اکسیدانت و مهار آنزیم

نجمه ادراکي ( ،*9)PhDمجتبي اسداللهي ( ،9)PhDهاجر همتيان (،2)Pharm D
مهدی خوشنويسزاده (9)PhDو ،2اميدرضا فيروزی ( ،9)PhDاميرحسين ساختمان (،2)PhD
اميررضا جاسبي

**9

()PhD

 9مرکز تحقيقات شيمي دارويي و گياهي ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،شيراز ،ايران
 2گروه شيمي دارويي ،دانشكده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،شيراز ،ايران
(دريافت مقاله - 19/5/1 :پذيرش مقاله)11/9/92 :

چكيده
زمينه :با توجه به اهميت گونههای جنس  Stachysدر ايران و اثرات بيولوژيک مهم آن ،در اين مطالعه سه گونه مختلف آن شامل
 St. aucheri Benth ،Stachys benthamiana Boissو  St. inflata Benthاز نواحي مختلف ايران جمعآوری گرديدند و عصارههای
متانولي ،متانول  18درصد و دی کلرومتاني جهت ارزيابي ميزان فعاليت بازدارندگي راديكالهای آزاد ،محتوای تام فنولي و مهار آنزيم
تيروزيناز مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها :فعاليت آنتي اکسيدانتي با استفاده از آزمون بازداری راديكال آزاد با استفاده از معرف  2و  -2دی فنيل -9-پيكريل هيدرازيل
( ،)DPPHمقدار تام فنول با روش رنگ سنجي فولين سيو کالتو و اثر مهاری عصارهها بر آنزيم تيروزيناز مورد بررسي قرار گرفت.
يافتهها :بررسي محتوای فنولي اين عصارهها بيانگر محتوای باالی ترکيبات فنولي (ميليگرم اکي واالن گاليک اسيد 9 /گرم گياه خشک)
به ترتيب کاهش در عصاره متانول  18درصد ( )11/5-991/9عصاره متانولي ( )93/1-54/9و در عصاره دی کلرومتاني ()99/1-44/1
ميباشد .بهعالوه قدرت فعاليت آنتي اکسيداني با ميزان محتوای تام فنولي در ارتباط مستقيم ميباشد و عصارههای متانول  18درصد
ببيشترين محتوای فنولي و فعاليت آنتي اکسيدانت را دارا ميباشند .بررسي فعاليت مهاری آنزيم تيروزيناز نشان دهنده قدرت مهاری قابل
توجه عصارههای دی کلرومتاني گونه  St .inflataمي باشد ( IC50معادل  5/48/3ميكرو موالر است).
نتيجهگيری :با توجه به مطالعات پيشين فعاليت مهاری آنزيم تيروزيناز اين گياهان عمدتاً به واسطه حضور ترکيبات کمتر قطبي مي باشند
و احتماالً اين ترکيبات با ميزان بيشتری در عصاره دی کلرومتاني  St. inflataiنسبت به دو گونه ديگر ،يافت ميشود.

واژگان کليدی:

تيروزيناز ،مهار کننده تيروزيناز ،Stachys ،آنتي اکسيدانت ،محتوای تام فنوليDPPH ،
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**ORCID: 0000-0003-3918-361X
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تیروزیناز عصارههای تهیه شده از گونههای  Stachysدر ایران
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دوماهنامه طبّ جنوب

مقدمه
تیروزیناز آنزیمی کلیدی در مسیر بیوسنتز رنگدانههای
بیولوژیک و مالنین است که در جایگاه فعال خود دارای دو

و ( S. benthamianaسنبله صخرهای) از جمله گیاهان
بومی ایران میباشند ( .)7مطالعات مختلف اثرات
ضدمیکروبی ،ضد التهابی ،آنتی اکسیدانت و مهار کننده رشد

اتم مس است .این آنزیم ،کاتالیزر مرحله اول سنتز مالنین

و تکثیر سلولی این گیاه را نشان داده است

در پستانداران و مسئول واکنشهایی است که در میوهها

( .)8-11در حدود  08گونه از این جنس در فلور ایران

باعث تخریب و قهوهای شدن آنها پس از برداشت

وجود دارد که  10گونه آن از جمله  St. aucheriبهصورت

در ارتباط با بسیاری از بیماریهای مرتبط با تیرگی پوست

بر ایران ،در افغانستان ،عراق ،آسیای مرکزی و آمریکا نیز

از جمله هایپرپیگمنتاسیون و لکهای پوستی میباشد .از این

وجود دارند .اسامی فارسی این جنس شاطرا ،صور اسرافیل

رو محققین به دنبال مهارکنندگان قدرتمند این آنزیم به

و سنبله میباشد ( .)9مطالعات مختلف اثرات آنتی

منظور استفاده در صنایع غذایی و آرایشی بهداشتی میباشند
و در این خصوص منابع و ترکیبات طبیعی و سنتزی

اکسیدانت قابل توجه  St. aucheriرا به اثبات رسانده است
( .)12بررسی عصاره اتیل استاتی  St. annuaنیز اثرات آنتی

متعددی مورد توجه قرار گرفته است.

اکسیدانت و مهار کنندگی تیروزیناز این گیاه را به اثبات

بهدلیل اهمیت آنزیم تیروزیناز در صنایع آرایشی ،غذایی به

رسانده است (.)10

ویژه در ارتباط با فراوردههای دارویی مرتبط با بسیاری از
بیماریهای پوستی (از جمله هایپرپیگمنتاسیون و ویتیلگو)
و نورودژنراتیو ،مهار کنندگان آنزیم تیروزیناز بسیار مورد
توجه هستند .دستههای مختلفی از مهار کنندگان صناعی و
طبیعی این آنزیم توسط محققین مختلف معرفی شده و مورد

در این مطالعه سه گونه مختلف  Stachysشامل
 St. aucheri St. benthamianو  St. inflataاز نواحی
مختلف ایران جمعآوری گردیدند و عصارههای مختلف
جهت ارزیابی میزان فعالیت آنتی اکسیدانت ،محتوای تام
فنولی و مهار آنزیم تیروزیناز مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی قرار گرفتهاند ( .)1از میان دستههای مهار کنندههای
مختلف آنزیم تیروزیناز ،مشتقات فنولی مختلف از جمله

مواد و روشها

مشتقات هیدروکینون ،آربوتین ،کاتچین ،کوجیک اسید و

مطالعه حاضر ،یک مطالعه تجربی میباشد که به شرح زیر

فالونوییدها را میتوان نام برد که در منابع گیاهی مختلف

انجام پذیرفت.

یافت میشوند (.)2-6

جمعآوری گياه و و تهيه عصاره

گیاهان جنس سنبلهای ( Stachysاز خانواده

سه گونه مختلف  Stachysشامل ،St. Aucheri

 )Lamiaceaeمتشکل از  033گونه مختلف میباشند که

 St. benthamianو  St. inflataبه ترتیب از نواحی جنوب

در مناطق گرم و معتدل سراسر دنیا یافت میگردند و به ویژه

غرب و شمال غرب ایران ،جمعآوری گردید (جدول  )1و

در نقاط کوهستانی و مرطوب گسترش یافتهاند .گونههای

توسط اسداللهی (گیاهشناس) شناسایی گردیدند.

سنبلهای در طب گیاهی و سنتی بسیاری از مناطق ایران مورد
استفاده قرار میگیرد .گونههای ( S. aucheriسنبله فارسی)
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محصول میشود .به عالوه در پستانداران و انسان این آنزیم

اندمیک در ایران یافت میشوند .دیگر گونههای آن عالوه
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بررسي برخي اثرات بيولوژيک گونه 912 /Stachys

 / 919طب جنوب

جدول  )9مشخصات گياهان جمعآوری شده در اين مطالعه
نام گياه

محل جمعآوری

Stachys benthamiana Boiss

فارس؛ دشت ارژن

Stachys aucheri Benth

Stachys inflata Benth.

طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع
’07°, 29N
’16°, 11E
 2373متر
’11°, 03N
’03°, 11E
 2163متر
’38°, 08N
’14°, 44E
 1433متر

کوه دنا؛ گردنه بیژن
آذربایجان غربی؛
سلماس

شماره هرباريومي

زمان جمعآوری

PC-96-3-8-16

خرداد 91

PC-96-3-8-11

خرداد 91

PC-96-3-8-8

تیر 91

آسیاب شده و با استفاده از روش خیساندن در حاللهای

تمام نمونههای مورد بررسی با غلظت  4333میکروگرم/

متانول و دی کلرومتان عصارهگیری شدند .طی فرایند

میلیلیتر در دی متیل سولفوکساید تهیه شده و جهت تهیه

عصارهگیری ،از هر نمونهی پودر گیاهی 03 ،گرم توزین

غلظتهای مختلف در دی متیل اکساید رقیقسازی گردید.

شده و هر کدام را به  0بخش  13گرمی تقسیم کرده و هر

در ابتدای تست ،مقدار  13میکرولیتر آنزیم تیروزیناز (3/1

بخش در  133سیسی متانول خالص 133 ،سیسی متانول

میلیگرم /میلیلیتر) در  163میکرولیتر از بافر فسفات

 83درصد و  133سیسی دی کلرومتان به مدت  24ساعت

( )pH=6/8حل گردیده و در ادامه  13میکرولیتر از

در دمای اتاق و تاریکی خیسانده شد .پس از  24ساعت،

نمونههای مورد بررسی با غلظت مشخص در چاهک

محلول رویی هر یک از حاللها صاف شده و تغلیظ گردیده

مربوطه پلیت  96خانه اضافه گردید .پس از مخلوط شدن و

و از باقیمانده گیاه مجدداً عصارهگیری شد عصارههای تغلیظ

انکوبه شده در دمای  28درجه سانتیگراد به مدت  23دقیقه،

شده و خشک شده ،در فریزر  -23ᵒCدرجه سانتیگراد

 23میکرولیتر از محلول ال-دوپا (با غلظت  3/1میلیموالر)

نگهداری گردید .بالفاصله پیش از انجام هر ارزیابی

اضافه میگردد .نمونه کنترل شامل دی متیل سولفوکساید

عصارهها در حالل مناسب ،حل گردیده و پس از تهیه

بدون ترکیبات مورد بررسی بوده و کوجیک اسید بهعنوان

محلول با غلظت مشخص ،به منظور ارزیابی آنتیاکسیدانت،

نمونه استاندارد کنترل مثبت مورد استفاده قرار گرفت .هر

فنل تام و مهار آنزیم تیروزیناز مورد استفاده قرار گرفتند.

یک از ارزیابیها سه بار تکرار گردید (غلظت نهایی دی متیل
سولفوکساید در چاهک نمونهها و کنترل  2درصد میباشد).

ارزيابي فعاليت مهاری آنزيم تيروزيناز

میزان اثر مهاری ترکیبات مورد آزمون ،به صورت غلظت

این ارزیابی با استفاده از ال -دوپا به عنوان سوبسترا ،کوجیک

مورد نیاز جهت مهار  13درصد فعالیت آنزیم ()IC50

اسید بهعنوان کنترل مثبت و آنزیم تیروزیناز قارچی صورت

محاسبه و گزارش شد .نسبت درصد مهاری فعالیت آنزیم

گرفت و تولید دوپاکروم در طول موج  471نانومتر با استفاده

توسط نمونهها (به صورت درصد) بر اساس رابطه زیر
محاسبه گردید:
جذب نمونه گیاهی – جذب نمونه کنترل
× 133

= درصد مهار
جذب کنترل
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گیاهان جمعآوری شده پس از خشک کردن در سایه،

از بررسیهای اسپکتروفوتومتری ،مورد بررسی قرار گرفت.
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آزاد) با استفاده از معرف DPPH

عصارهها در چاهکهای پلیتهای  96چاهک به 191

سنجش فعالیت روبش رادیکالهای آزاد توسط

میکرولیتر محلول  133میکروموالر ( DPPHدر متانول)

عصارههای گیاهی با استفاده از روش ارایه شده توسط

در چاهکهای مجزا اضافه شد (غلظتهای نهایی

 )14( Bloisبا تغییر مختصری در روش آزمون و در

عصارهها در هر چاهک  01/2 ،62/1 ،121 ،213و 11/6

پلیتهای  96خانه صورت گرفت.

میکروگرم بر میلیلیتر بوده است) .پس از سی دقیقه

به طور خالصه عصارههای متانولی در حجم مناسب

مخلوط شدن در تاریکی ،جذب نمونهها در طول موج

متانول خالص و عصارههای متانول  83درصد در مخلوط

 117نانومتر با استفاده از اسپکتروفوتومتر اندازهگیری شد.

متشکل از متانول/آب ( 83درصد) حل شده و محلولهایی

درصد احیای  DPPHتوسط غلظتهای مختلف عصارهها

با غلظت معادل  21333میکروگرم /میلیلیتر تهیه گردید.

با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید .چاهکهای

از محلول تهیه شده ،غلظتهایی حد واسط معادل ،13333

جداگانهای برای نمونه کنترل (نمونه بدون دارو) در نظر

 1213 ،2133 ،1333و  621میکروگرم /میلیلیتر تهیه

گرفته شد .ترکیب آنتیاکسیدانتً  Quercetineبهعنوان
نمونه استاندارد مورد استفاده قرار گرفت.
جذب نمونه گیاهی – جذب نمونه کنترل
× 133

Sample

=درصد مهار
جذب کنترل

ارزیابی فوق سه بار تکرار گردید و مقادیر  IC50از طریق

 03میکرولیتر محلول سدیم بیکربنات ( 3/21درصد) به

رگرسیون خطی و با استفاده از میانگین درصد

مخلوط واکنش اضافه گردیده و مخلوط مجدداً به مدت

مهار  DPPHتوسط غلظتهای مختلف عصارهها توسط

 2ساعت در دمای اتاق انکوبه گردید .جذب مخلوط در

نرمافزار  Curve expertمحاسبه گردید و به صورت

طول موج  761نانومتر خوانده شد .غلظت فنولی تام در

میکروگرم عصاره /میلیلیتر  13-4( DPPHموالر)

برابر غلظتهای متوالی استاندارد گالیک اسید اندازهگیری

گزارش گردید.

شده و به صورت میلیگرم معادل گالیک اسید در  1گرم
گیاه خشک گزارش گردید.

تعيين مقدار فنول تام
مقدار فنول تام عصارههای گیاهی با استفاده از روش ارایه

تجزيه و تحليل آماری

شده فولین -سیو کالتو با مقداری تغییر تعیین گردید

نتایج با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش  21آنالیز

( .)11به طور خالصه ،مقدار  1میکرولیتر از محلول

شدند .دادههای کمی حاصل به صورت میانگین ±

عصاره متانولی 111 ،میکرولیتر آب دیونیزه و 13

انحراف معیار نشان داده شدند و مقایسه آماری میان

میکرولیتر واکنشگر فولین به هریک از چاهکهای پلیت

گروهها توسط آنالیز واریانس یکطرفه ()ANOVA

 96خانه اضافه گردید و به مدت  13دقیقه در دمای اتاق

و به دنبال آن تست  Tukeyانجام گردید .سطح

مخلوط گردید .سپس به نمونههای درون چاهکها مقدار

معنیداری آزمون های آماری  3/31در نظر گرفته شده
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ارزيابي فعاليت آنتي اکسيدانت (روبش راديكالهای

گردید .مقدار  1میکرولیتر از غلظتهای تهیه شده

] [ DOI: 10.29252/ismj.22.4.191

بررسي برخي اثرات بيولوژيک گونه 914 /Stachys

 / 915طب جنوب

است .بررسی ارتباط بین فعالیت آنتی اکسیدانت و

ارزيابي ميزان فعاليت مهاری آنزيم تيروزيناز توسط

محتوای تام فنولی با استفاده از روش رگرسیون خطی

عصارههای تهيه شده

مورد ارزیابی قرار گرفته است.

عصارههای گیاهی تهیه شده و کوجیک اسید (بهعنوان
کنترل مثبت) به منظور ارزیابی میزان فعالیت مهاری آنزیم
تیروزیناز مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج در جدول  2نشان

يافتهها
عصارهگیری از گونههای مختلف  stachysشامل
benthamiana

St.

 St.و

aucheri,

درصد و دیکلرومتان با استفاده از روش خیساندن
صورت گرفت .نتایج مربوط به راندمان عصارههای
خشک تهیه شده از از حاللهای مورد آزمون در
جدول  2آورده شده است .به طور کلی راندمان
عصارههای متانولی و متانول  83درصد بیشتر از
عصارههای دیکلرومتانی است و راندمان عصارهی
متانولی و متانول  83درصد تقریباً یکسان هستند و
تفاوت چندانی با هم ندارند.

دی کلرومتاني  9گونه Stachys
نام گياه

Stachys aucheri

Stachys benthamiana

Stachys inflata

http://bpums.ac.ir

عصاره دی کلرومتانی  St. inflataبیشترین میزان فعالیت
مهار

آنزیم

تیروزیناز

را

نشان

داده

است

( IC50=1/4میکروگرم/میلیلیتر) .در حالیکه عصارههای
متانولی ( IC50=47/1میکروگرم /میلیلیتر) و متانول 83
درصد( IC50=21/9میکروگرم /میلیلیتر) این گونه میزان
فعالیت مهاری کمتری در برابر آنزیم تیروزیناز اعمال
نمودهاند.

عصارههای

دی

کلرومتانی

گونههای

 St. aucheriو  St. benthamianaبا میزان IC50

(بهترتیب)  10/8و  21/1میکروگرم /میلیلیتر نیز اثرات
مهاری قابل توجهی را دارند .اما عصاره متانول  83درصد

جدول  )2راندمان عصارههای متانولي ،متانول  18درصد و

نوع عصاره

است در میان گونههای مختلف  Stachysمورد ارزیابی،

راندمان

این دو گونه دارای اثرات مهاری ناچیزی در برابر آنزیم
تیروزیناز میباشند (میزان  IC50محاسبه شده به ترتیب
 61/1و  87/3میکروگرم /میلیلیتر بوده است) .عصارههای

عصاره ()%

متانولی هر سه گونه مورد بررسی نیز اثرات مهارکنندگی

متانولی

19

متانول  83درصد

23

کمی در برابر آنزیم تیروزیناز نشان دادهاند؛ عصاره متانولی

دی کلرومتانی

8

گونه  St. aucheriدر غلظتهای مورد بررسی غیر فعالی

متانولی

10

بوده و عصاره متانولی گونههای St. benthamiana

متانول  83درصد

12

دی کلرومتانی

0

( IC50=113/1میکروگرم /میلیلیتر) و St inflata.

متانولی

13

متانول  83درصد

10

دی کلرومتانی

1

( IC50=47/1میکروگرم /میلیلیتر) .بهترتیب فعالیت
مهاری اندک و متوسطی در برابر آنزیم تیروزیناز دارند.
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 St. inflataدر حاللهای متانول خالص ،متانول 83

داده شده است .همانطور که در جدول  0نشان داده شده
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جدول  )9فعاليت مهاری  58درصد آنزيم تيروزيناز توسط عصارههای دی کلرومتاني ،متانولي و متانول  18درصد
سه گونه Stachys
* IC50ميكروگرم /ميليليتر

نام گياه
متانولي

متانول  18درصد

دی کلرو متان

Stachys aucheri

<233

61/1±1/3

10/83/6

نوع عصاره
Stachys benthamiana

113/13/1

87/31/1

21/13/8

Stachys inflata

47/13/7

21/93/6

1/43/6

 9/2±1/1میکروموالر

Kojic acid

] [ DOI: 10.29252/ismj.22.4.191

بررسي برخي اثرات بيولوژيک گونه 913 /Stachys

مقادیر به صورت میانگین  S.E.M ±سه الی چهار آزمون مختلف گزارش شده است.

ارزيابي فعاليت آنتي اکسيدانت و محتوای تام فنولي

کلرومتانی ،متانولی و متانول  83درصد سه گونه

عصارههای مختلف سه گونه Stachys

مختلف  Stachysبه ترتیب با استفاده از آزمون روبش
رادیکالهای  DPPHو ارزیابی فولین – سیو کالتو مورد

فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوای تام فنولی عصاره دی

بررسی قرار گرفت (جدول .)4
جدول  )4فعاليت بازدارنگي  58درصد راديكالهای آزاد  DPPHو محتوای تام فنولي
عصارههای متانولي و دی کلرومتاني گونههای Stachys
نام گياه

Stachys aucheri

Stachys benthamiana

Stachys inflata

محتوای تام فنولي

DPPH IC50
(ميليگرم /ميليليتر)

(ميليگرم اکي واالن/گرم)**

متانول

1/060/4

3/914/7

متانول %83

3/017/3

2/2109/7

دی کلرومتان

غیرفعال

3/744/9

متانول

3/164/3

3/412/7

متانول %83

16/4 ±3/2

1/8108/6

دی کلرومتان

غیرفعال

3/617/9

متانول

3/4138/3

3/806/8

متانول %83

3/229/1

2/198/1

دی کلرومتان

غیرفعال

1/224/3

نوع عصاره

Quercetin

3/112/3

مقادیر به صورت میانگین  S.E.M ±سه الی چهار آزمون مختلف گزارش شده است.
*میکروگرم گرم عصاره گیاه/میلیلیتر  13-4 ( DPPHموالر)
**میلیگرم اکی واالن گالیک اسید 1 /گرم گیاه خشک

همانطور که مشاهده میگردد محتوای تام فنولی

واالن گالیک اسید 1/گرم گیاه خشک) میباشد) .همانطور

عصارههای متانول  83درصد هر سه گونه مورد بررسی

که انتظار میرود میزان فعالیت آنتی اکسیدانت این گونهها

بسیار باالتر از عصارههای متانولی میباشد (محتوای تام

در ارتباط مستقیم با میزان محتوای فنولی این ترکیبات بوده

فنولی عصاره متانول  83درصد سه گونه در محدوده

و رابطه خطی بین این دو متغیر معنیدار میباشد (P>3/31

 98/1-109/8و عصاره متانولی ( 06/8-14/7میلیگرم اکی

و ضریب تعیین رگرسیون ( )3/86نمودار .)1
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* غلظت الزم برای مهار فعالیت آنزیم به میزان  13درصد

 / 919طب جنوب
120

80
60
40
20
0

0

100

50

محتوای تام فنول ()mg EG/g

y- = 0.73x + 113.18
R2 = 0.86

100

150

)DPPH IC50 (µg/ml

عصارههای مختلف گونههای مختلف استاخیس مورد ارزیابی
Fig. 1) Assesment of the relationship between total
phenol content and anti-oxidant activity of different
stachys extract under evaluation.

است  IC50=00/4میکروگرم /میلیلیتر) ( .)10بررسی
محتوای فنولی این ترکیبات بیانگر حضور باالی
ترکیبات فنولی در عصاره متانول  83درصد و با میزان
کمتر در عصاره متانولی و با درصد ناچیز در عصاره
دیکلرومتانی این دسته از ترکیبات است .بررسی
فعالیت آنتی اکسیدانت با استفاده از روش فولین-
سیکالتو ( )16نشان میدهد که میزان فعالیت
آنتیاکسیدانت با میزان محتوای تام فنولی در ارتباط
مستقیم میباشد و عصارههای متانول  83درصد
بیشترین محتوای فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانت را
دارا میباشند .بررسی فعالیت مهاری آنزیم تیروزیناز

فعالیت آنتی اکسیدانت عصارههای متانول  83درصد سه

نشان دهنده قدرت مهاری قابل توجه عصارههای دی

گونه  Stachysدر روش ارزیابی روبش رادیکالهای

کلرومتانی میباشد و در این میان عصاره دی

آزاد  IC50=16/4-29/3( DPPHمیکروگرم/میلیلیتر)

کلرومتانی گونه  St. inflataبیشترین فعالیت مهاری

قابل توجه و بیشتر از عصارههای متانول

این آنزیم را نشان داده است.

( IC50=60/4-138/3میکروگرم/میلی لیتر) سه گونه
مورد بررسی میباشد .عصارههای دی کلرومتانی این

نتيجهگيری

گونهها در غلظتهای مورد بررسی محتوای فنولی

با توجه به مطالعات پیشین که بیانگر حضور ترکیباتی

(( 17/9-44/9میلیگرم اکی واالن/گرم) و فعالیت

مشابه ترکیبات ترپنی در عصاره دیکلرومتانی این

آنتیاکسیدانت ناچیزی دارند.

گونه میباشند ( )8میتوان پیشنهاد گرد که فعالیت
مهاری آنزیم تیروزیناز این گیاهان عمدتاً به واسطه

بحث

حضور ترکیبات شبه ترپنی یا سایر ترکیبات غیرقطبی

طی این مطالعه عصارههای متانولی ،متانول  83درصد

میباشند و احتماالً این ترکیبات با میزان بیشتری در

و دی کلرومتانی سه گونه مختلف  Stachysکه از

عصاره دی کلرومتانی  St. inflataنسبت به دو گونه

نواحی مختلف ایران جمعآوری گردیده بود ،مورد

دیگر ،یافت می شود .ولی برای مشخص شدن نوع

ازیابیهای مهاری آنزیم تیروزیناز و روبش

ترکیبات مؤثره و تعیین ساختار مولکولی آنها

رادیکالهای آزاد قرار گرفت .مطالعات مختلف

میبایست عصاره مذکور با روشهای کروماتوگرافی

بیانگر اثرات آنتی اکسیدانت و تیروزیناز قابل توجه

و با راهنمایی آزمونهای زیستی مناسب خالصسازی

این گونه میباشند .بررسی های مختلف اثرات مهار

شده و سپس با روشهای طیف سنحی این ترکیبات

کنندگی آنزیم تیروزیناز توسط عصاره اتانولی

تعیین ساختار شیمیایی گردند.
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نمودار  )1بررسی ارتباط میان محتوای تام فنولی و فعالیت آنتیاکسیدانت

اندام های هوایی  St. lavandulifoliaرا نشان داده
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سپاس و قدرداني

نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این واقعیت است که

بدینوسیله از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم

 در کنار سایرSt. inflata گیاه سنبلهای به ویژه گونه

پزشکی شیراز به دلیل حمایتهای همه جانبه خود

 میتواند بهعنوان،فعالیت بیولوژیک قابل توجه خود

.سپاسگزاری میگردد

گونه گیاهی مهمی جهت فعالیت آنتی اکسیدانی و مهار
کننده آنزیم تیروزیناز مورد توجه قرار گیرد و در

تضاد منافع

صنایع آرایشی بهداشتی و غذایی و به ویژه در صنایع

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

دارویی بهعنوان درمان کمکی در بیماریهای

.نشده است

.نورودژنراتیو مانند پارکینسون مورد استفاده قرار گیرد
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Abstract
Background: Given the importance of Stachys genus in Iran and their significant biological activity, we
collected three species of this plant: St. aucheri Benth., Stachys benthamiana Boiss and St. inflata Benth.
from different regions of Iran. We examined the free radical scavenging potential, total phenol content and
tyrosinase inhibitory activity of their methanol, methanol 80% and dichloromethane extracts.
Materials and Methods: Antioxidant activity and total phenol content of the mentioned extracts were assessed using DPPH and FolinCiocalteu reagent, respectively. The inhibitory activity of the extracts on tyrosinase was also investigated.
Results: Total phenol content of different extracts was high in the extracts as 98.5-139.7 mg eq. gallic acid/g
in methanol 80% extract, 36.8-54.7 mg eq. gallic acid/g in methanol extract and 17.9-44.9 mg eq. gallic
acid/g in dichloromethane extract. Furthermore, their antioxidant activity was correlated with total phenol
content of the extracts. Methanol 80% extract had the highest total phenol content and antioxidant activity.
Evaluation of the tyrosinase inhibitory potential of the extracts revealed that St.inflata exhibited a considerable inhibitory potential (IC50= 5.4 ± 0.6 µM).
Conclusion: It can be concluded that tyrosinase inhibitory activity of Stachys genus might be due to the less
polar compounds and these compounds are mostly present in the dichloromethane extract of St. inflatai over
St. aucheri and St. benthamiana

Keywords: Tyrosinase, tyrosinase inhibition, total phenol, DPPH, antioxidant activity, Stachys
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