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 چكيده
های سا است که در طب سنتي استفادهپونهترين گياهان متعلق به جنس مهميكي از  ،(racemosa Nepetaگياه پونه البرزی ) زمينه:

کرده و اکسيدانتي و ضد ديابتي جوشانده، دمهای آنتيمحتوای فيتوشيميايي و پتانسيل مطالعه،فراواني از آن گزارش شده است. در اين 
 عصاره هيدروالكلي اين گياه مورد بررسي قرار گرفت.

 و اکسيدانييآنت فعاليتهای برای گرديد. تعيين تغييرات اندکي با سيوکالتو، -فولين روش از ها،نمونه تام فنلي محتوای :هامواد و روش
 .گرديدند استفاده اسيد سولفوريک -وانيلين و (DPPH) آزاد هایراديكال مهاری قدرت هایروش از ترتيب به ها،عصاره ساپونيني محتوای

 تند.گرف استاندارد انجام روش اساس بر ،(گلوکوزيداز-آلفا و آميالز -آلفا آنزيم دو روی بر هاآن مهارکنندگي فعاليت ميزان همچنين،
گرم معادل گاليک ميلي 1/222ها نشان داد که جوشانده آن، به ترتيب با دارا بودن بررسي محتواهای فنلي و فالونوئيدی نمونه ها:يافته

باشد. در مورد محتوای ساپونيني، عصاره گرم معادل کوئرستين بر گرم خشک عصاره ميميلي 1/17اسيد بر گرم خشک عصاره و 
بود. بررسي خواص محتوا  نيباالتر یدارارم معادل ساپونين کوئيالجا بر گرم خشک عصاره، گميلي 0/45هيدروالكلي با مقدار 

اثرات  يبررسهای ديگر نشان داد. ، پتانسيل باالی جوشانده را در مقايسه با نمونهFRAPو  DPPHهای اکسيدانتي گياه با روشآنتي
 17/99و  41/0برابر  بيو به ترت اهينشان دهنده قدرت باالتر جوشانده گ داز،يگلوکوز -و آلفا الزيآم -آلفا ميدو آنز تيها بر فعالآن یمهار

 معادل آکاربوز بر گرم خشک عصاره بود. كروموليم
با توجه به اين نتايج مشخص گرديد که گياه پونه البرزی دارای قدرت آنتي اکسيدانتي و ضد ديابتي بااليي است و ميزان اين  گيری:نتيجه

 خواص نسبت مستقيمي با مقدار محتوای فنلي و فالونوئيدی آن دارد. 
 وکوزيدازگل آلفامهارکننده ، آميالز آلفا مهارکننده ي،اکسيدان آنتي اثرات فيتوشيميايي، پونه البرزی، خصوصيات :کليدی واژگان
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 مقدمه

 هایی است کهترین بیماریترین و رایجدیابت، از مهم

ر ب که شیوع و گسترش فراوانی در جهان یافته است

میلیون نفر  246حدود های انجام گرفته، بینیاساس پیش

 درصد از جمعیت بالغ دنیا به آن مبتال هستند 6یعنی 

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

 کیاز  شیکردند که بیم یزندگ رانیدر ا ابتیمبتال به د

داده نشده بود.  صیتشخ قبالً زین تیجمع نیچهارم ا

 ونیلیم 6/9، حدود 6101برآورد شده است که تا سال 

 نیمبتال خواهند شد. ا ابتیبه د رانینفر از مردم ا

شان ن ابت،ید وعیتوجه در ش بلو قا وستهیپ شیافزا

 . (6)است.  رانیدر ا یماریب نیا یباال باردهنده 

دو به ت دیاب ،از نظر وابستگی به انسولین ،کلی طوره ب

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

ین اانواع دیگری از  شود. البته( تقسیم میبه انسولین

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

که طی اشاره نمود دیابت بارداری توان به میجمله 

مقاومت  .دهددرصد زنان رخ می 4تا  6حاملگی در 

معموالً برطرف  ،از وضع حمل پسهورمونی به انسولین 

 (.0د )گردمی

ز کتواسیدوتوان به ترین عوارض حاد دیابت، میاز مهم

بود می هیپراسموالر و کندی بهسندرم هیپرگلیس ،دیابتی

اشاره نمود. عالوه بر این، این بیماری دارای  هازخم

 اتینفروپ رتینوپاتی، نوروپاتی وعوارض مزمنی چون 

نوع دیابت  ینتر، شایع6دیابت نوع . (5 و 4)باشد نیز می

درصد افراد دیابتی را شامل  91-95که حدود  است

ه بنسبت های بدن سلولدر این نوع دیابت  شود.می

پاسخ  مقاوم شده و به آن انسولین موجود در خون

های آن، افزایش غیرطبیعی و از نشانه دهندنمی یمناسب

                                                 
1 Nepeta 
2 Lamiacea 

  .خون پس از صرف غذا است سطح قند

از  مهمیدسته  ،گلوکوزیداز -های آلفامهارکننده

با کند کردن جذب دیابت هستند که  ی ضدداروها

 این ند.شوسطح گلوکز خون می شکاه باعثگلوکز 

وده گلوکوزیداز ر -از طریق مهار فعالیت آلفاترکیبات، 

تولید و جذب گلوکز از روده را به تأخیر ، کوچک

 پس ،اندازند و بدین ترتیب از افزایش سطح قندخونمی

از داروهای (. 2) نمایندغذا جلوگیری می وعدهاز 

میگلیتول و  ،آکاربوز توان بهمیاین گروه سنتزی 

اشاره نمود. هر چند که این  (Voglibose) وگلیبوز

، عوامل غیر اختصاصی هستند که موجب داروها غالباً

های نظیر ناراحتیایجاد عوارض جانبی خاصی 

. بنابراین، (8و  7)گردند گوارشی، نفخ و اسهال می

های جدید با عوارض کمتر جستجو، در یافتن مهارکننده

 و شکل مؤثرتر، در حال انجام است.

ترین منابعی هستند که در این گیاهان دارویی از مهم

گیرند و تاکنون ها مورد بررسی قرار میتالش

این زمینه منتشر شده است  های متعددی درگزارش

ترین گیاهان متعلق به ، از مهم1سا. جنس پونه(11-8)

گونه  011، است که دارای بیش از 6خانواده نعناعیان

گونه از گیاهان این جنس، در ایران  75باشد. حدود می

 و 11ها بومی هستند )درصد آن 50شوند که یافت می

معطر هستند  های مختلف این جنس، گیاهانی(. گونه16

ها گزارش شده که کاربردهای دارویی فراوانی از آن

توان به اثرات ضد دردی، تقویت حافظه، است که می

افسردگی، ضد سرفه،  ضد اضطراب و ضد

کنندگی، ضد اسپاسم، مدر و تب بری اشاره ضدعفونی

کرده و (. بومیان، سالیان متمادی، دم10-12نمود )

، جهت N. binaludensisجوشانده اندام هوایی گیاه 
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هایی نظیر سرماخوردگی، روماتیسم، درمان بیماری

های عصبی و گوارشی و همچنین برای مقابله با بیماری

کرده اندام هوایی . دم(17)اند افسردگی استفاده نموده

، بخشنیز در طب سنتی، به عنوان آرام N. crispa گونه

با نفخ و جهت مقابله  ، ملین، ضدمقوی اعصاب

. (18)گیرد اختالالت تنفسی مورد استفاده قرار می

های مختلف های گونهها و اسانسهمچنین، از عصاره

این جنس، خواص بیولوژیکی متفاوت دیگری نظیر 

 یایی، ضدباکتر التهابی، ضد خواص آنتی اکسیدانتی، ضد

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

اثرات ضد دیابتی همچنین، مطالعات مختلفی 

های مختلف نعناعیان را های استخراجی گونهعصاره

 (.66-64) اندنشان داده

بیولوژیکی مربوط به جانداران، ناشی از ترکیبات  خواص

هاست. بر اساس تحقیقات های موجود درآنو متابولیت

سا، حضور های مختلف جنس پونهانجام گرفته در گونه

ه ترکیباتی نظیر فالونوئیدها، ترکیبات فنلی و ترپنوئیدها ب

ای ، دسته0هانپتاالکتون (.62و  65، 17)اثبات رسیده است 

هستند که توسط  4از ترکیبات مونوترپنی ایریدوئیدی

. نپتا (67)گردند میسا تولید جنس پونههای گونه

سا در ایران های بومی جنس پونه، از جمله گونه5راسموسا

 (.1باشد )شکل می
 

 
 

 راسموسا نپتا ( گیاه1شکل 

 

سای البرزی است، دارای این گیاه که معروف به پونه

                                                 
3 Neptalactones 
4 iridoidi 
5 Nepeta racemosa 

بوئی بسیار معطر بوده و در طب سنتی، جهت بهبود 

رد ها کاربدردهای معده و سیستم گوارش، نفخ و عفونت

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

هایی در زمینه تعیین اسانسی آن باشد. گزارشمحتوای 

 ها موجود است دهنده اسانس آناجزاء تشکیل

(01-69). 

مطالعات زیادی در زمینه بررسی محتوای متابولیتی و 

تون راسموسا، در م خواص بیولوژیکی و دارویی گیاه نپتا

خورد، لذا، هدف از انجام این مطالعه، به چشم نمی

فالونوئیدی و ساپونینی  بررسی محتوای فنلی،

های مختلف این گیاه و بررسی قدرت عصاره

 هاست.دیابتی آن اکسیدانتی و ضدآنتی

 

 هاروش و مواد
 

 های گياهيتهيه نمونه

راسموسا، از رویشگاه طبیعی آن  اندام هوایی گیاه نپتا

متری  0111بن، در ارتفاع در استان قزوین، منطقه پیچ

آوری گردید و جمع 1092ماه  از سطح دریا، در مرداد

پس از شناسایی دقیق گونه و خشک شدن آن در سایه، 

کرده و عصاره هیدروالکلی جهت تهیه جوشانده، دم

 نگهداری گردید.

 

 تهيه عصاره هيدروالكلي

جهت تهیه عصاره هیدروالکلی، از گیاه پونه البرزی، از 

 011روش خیساندن استفاده شد. به این ترتیب که 

درصد حجمی اتانول به عنوان  81لیتر از محلول میلی

گرم از اندام هوایی این  11حالل استخراجی بر روی 

گیاه اضافه گردید و در یک ظرف در بسته، دور از نور 
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ساعت بر روی شیکر قرار گرفت و سپس،  48به مدت 

های به دست آمده صاف گردیدند. جهت عصاره

گیاه، این فرآیند،  اطمینان از استخراج کامل مواد مؤثره

دو مرتبه بر روی باقیمانده اولین استخراج تکرار و 

های به دست آمده، با هم جمع گردید. حالل عصاره

 41یافته و در دمای  عصاره نهایی تحت فشار کاهش

گراد توسط تبخیرکننده چرخان حذف درجه سانتی

گردید و سپس توسط یک فریزدرایر به صورت پودر 

 مد. لیوفیلیزه در آ

 

 کرده گياهيتهيه جوشانده و دم

گرم از این  5راسموسا، به  برای تهیه جوشانده گیاه نپتا

لیتر آب مقطر اضافه گردید. میلی 611گیاه، حجم 

مخلوط حاصل بر روی حرارت قرار گرفت و پس از به 

دقیقه گیاه در آب جوشانده  15جوش آمدن آب به مدت 

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

قدار کرده این گیاه، مفیلتر گردید. همچنین، برای تهیه دم

لیتر آب مقطر در میلی 611گرم از نمونه گیاهی به  5

دقیقه در دمای  15حال جوش اضافه شد و به مدت 

اتاق قرار گرفت. در نهایت محلول به دست آمده صاف 

، هکرده به دست آمده پس از تهیگردید. جوشانده و دم

ه کرده تهیها، جوشانده و دملیوفیلیزه گردیدند. عصاره

گراد درجه سانتی 4شده، تا زمان انجام آنالیز، در دمای 

 نگهداری شدند.

 

 بررسي محتوای فيتوشيميايي

 تعيين محتوای فنلي تام

های مورد بررسی با استفاده از محتوای فنلی تام نمونه

. در این (06)گردید تعیین  وکالتویس -نیفولروش 

میکرولیتر از محلول نمونه در متانول  61روش، مقدار 

لیتر و یا محلول گالیک گرم بر میلیمیلی 6با غلظت 

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

اضافه گردید. مخلوط  وکالتویس -نیفولگر واکنش

دقیقه در تاریکی تکان داده شد و  2حاصل به مدت 

درصد سدیم کربنات  5/7میکرولیتر از محلول  81سپس 

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

دقیقه در دمای اتاق باقی ماند؛ جذب مخلوط در  91

های با نانومتر خوانده شد. از محلول 725طول موج 

گرم بر لیتر گالیک اسید، میلی 1111تا  1غلظت بین 

فنلی  تفاده شد. محتوایبرای رسم منحنی کالیبراسیون اس

ید گرم گالیک اسهای تهیه شده، بر حسب میلیتام نمونه

 بر گرم عصاره خشک بیان گردید.

 

 تعيين محتوای فالونوئيدی تام

هیه های تبرای تعیین محتوای فالونوئیدی تام، نمونه

سنجی، با راسموسا، از روش رنگ شده از گیاه نپتا

، با اندکی و همکاران (Marija) ماریجااستفاده از روش 

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

 61درصد آلومینیوم کلرید به  5میکرولیتر از محلول 

میکرولیتر از محلول نمونه یا محلول استاندارد 

 21کوئرستین اضافه گردید و محلول حاصل، با افزودن 

میکرولیتر از  11میکرولیتر متانول رقیق گردید. در ادامه 

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

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

دقیقه، جذب  01میکرولیتر رسید. پس از گذشت 

 گیری گردید. نانومتر اندازه 415محلول در 

 

 تعيين محتوای ساپونيني تام

ز تهیه شده، اهای برای تعیین محتوای ساپونینی نمونه

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

 6ها با غلظت میکرولیتر از محلول عصاره 61این روش، 

درصد وانیلین و  8لیتر، با محلول گرم بر میلیمیلی
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درصد( مخلوط گردید. محلول  76سولفوریک اسید )

گراد درجه سانتی 21دقیقه در دمای  11حاصل، به مدت 

 15ها به مدت ار گرفت. پس از کاهش دمای محلولقر

نانومتر خوانده شد. محتوای  508ها در دقیقه، جذب نمونه

یالجا گرم کوئها به صورت معادل میلیساپونینی کل نمونه

 بر گرم خشک عصاره بیان گردید.

 

 اکسيدانتي گيری قدرت آنتياندازه

 DPPHهای گيری قدرت مهار راديكالاندازه

ها، ، توسط عصارهDPPHهای آزاد مهار رادیکالقدرت 

سنجی مورد سنجش گرفت با استفاده از روش رنگ

لیتر از محلول نمونه با میلی 1. بدین منظور، (00)

 1/1لیتر از محلول میلی 4های متفاوت با غلظت

در متانول مخلوط گردید. جذب  DPPHموالر میلی

دقیقه در دمای اتاق در  01محلول حاصل پس از آنکه 

نانومتر  517فضای تاریک قرار گرفت، در طول موج 

با  DPPHهای آزاد خوانده شد. درصد مهار رادیکال

 استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید:

درصد مهار = ( 
جذب شاهد − جذب نمونه

جذب شاهد
)  × 100 

 شاهد، به جای نمونه، از حالل متانولدر محلول 

 استفاده گردید.

 

 تست تعيين قدرت احياءکنندگي يون فريک

های گیاه پونه البرزی ظرفیت احیاءکنندگی عصاره

مورد بررسی قرار  ،و همکاران بهادریمطابق روش 

لیتر از بافر میلی 5/6طور خالصه، هب .(11)گرفت 

لیتر از میلی 5/6( و 2/2برابر  pHموالر با  6/1فسفات )

ایی با هدرصد پتاسیم فریک سیانید به محلول 1محلول 

ها اضافه شد. مخلوط های متفاوت از عصارهغلظت

گراد قرار درجه سانتی 51دقیقه در  61حاصل به مدت 

لیتر از تری کلرو استیک اسید میلی 5/6گرفت و سپس 

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

لیتر از میلی 5/6لیتر از این محلول با میلی 5/6نهایت 

درصد فریک  1/1لیتر از محلول میلی 5/1آب مقطر و 

سازی گردید. جذب محلول نهایی پس از کلرید رقیق

گیری نانومتر مورد اندازه 711دقیقه در طول موج  01

قرار گرفت. نتایج این آنالیز به صورت میزان جذب، 

دهنده قدرت رائه گردید. میزان جذب باالتر، نشانا

باشد. در این آزمون، از احیاءکنندگی باالتر نمونه می

 آسکوربیک اسید به عنوان ماده رفرانس استفاده شد.

 

 ديابتي بررسي قدرت ضد

های در این تحقیق، قدرت ضددیابتی انواع فرآورده

زان بررسی میدست آمده از گیاه پونه البرزی، از طریق به

ها بر روی دو آنزیم دخیل در فعالیت مهارکنندگی آن

-آمیالز و آلفا-ها )آلفافرآیند هیدرولیز کربوهیدرات

 گلوکوزیداز( مورد سنجش قرار گرفت. 

 

 آميالز-آزمون مهار آنزيم آلفا

از  یکرولیترم 51در مرحله اول  آزمون، ینانجام ا یبرا

 -آلفا یماز محلول آنز یکرولیترم 11محلول عصاره با 

 یکرولیترم 151و لیتر واحد بر میلی 65غلظت  اب یالزآم

 ند( با هم مخلوط شدw/v)درصد  1 از محلول نشاسته

قرار گراد یدرجه سانت 07 یدر دما یقهدق 01و به مدت 

 61 و سپسمحلول سود  یکرولیترم 61پس سگرفت. 

 .یدبه واکنش اضافه گرد DNSمعرف نیز  یکرولیترم

 از موالرمیلی 4/4 شامل DNSمعرف 

از  میکروموالر 112ید، اس نیتروسالیسیلیکید -0،5

دن از مخلوط شتارتارات و سود بود. پس  یمسد یمپتاس

قرار  گرادیدرجه سانت 111 یدر دما یقه،دق 15مدت  به

 قرائتنانومتر  541جذب محلول در طول موج و  گرفت
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ز تست ا یندر ا یالزآم -آلفا یمآنز یتفعال یزانشد. م

نشاسته  یدرولیزشده از ه یدمقدار مالتوز تول یرو

 نکالیبراسیو منحنیابتدا  ،منظور ین. بدشدمحاسبه 

 -آلفا یممهار آنز و درصدم یرست مالتوز غلظت -جذب

 :(05)گردید محاسبه  یرز تتوسط معادال یالزآم

درصدواکنش = (
مالتوز تولیدی در نمونه

مالتوز تولیدی در کنترل
) × 100 

درصد مهار آنزیم = 100 −  درصد واکنش

 

 گلوکوزيداز -آزمون مهار آنزيم آلفا

محلول  از میکرولیتر 11 ابتدا، در آزمون، این انجام برای

 5/1آنزیم ) محلول از میکرولیتر 61 نظر، مورد نمونه

 بافر از میکرولیتر 161 همراه به لیتر(واحد بر میلی

 مدت به ،pH=8/2 موالر ومیلی 111 غلظت با فسفات

 درون گرادسانتی درجه 07 دمای در دقیقه 15

 با یآنزیم واکنش سپس. گرفت قرار شیکرانکوباتور

 -پارا سوبسترا محلول میکرولیتر 61 کردن اضافه

 آغاز محیط به( PNPG) گلوکوپیرانوز-α-D-نیتروفنیل

 دمای در دقیقه 15 مدت به دوباره واکنش مخلوط. شد

 اب واکنش و سپس شد داده قرار گرادسانتی درجه 07

موالر میلی 6/1 محلول از میکرولیتر 81 کردن اضافه

 بجذ مرحله این از پس. گردید متوقف کربنات سدیم

 هر برای. شد گیریاندازه نانومتر 415 در محلول نهایی

 نآ در که شد داده منفی قرار کنترل واکنش یک آزمون،

 لوطمخ به بافر محلول گلوکوزیداز،-آلفا آنزیم جای به

برای تعیین مقدار مهارکنندگی  .گردید اضافه واکنش

ها بر حسب میلی مول معادل آکاربوز، آنزیمی عصاره

ابتدا منحنی استاندارد میزان مهارکنندگی آنزیم برای 

های مختلف آکاربوز رسم و سپس با توجه به مولمیلی

مول معادل میلی ها، میزانمیزان مهارکنندگی عصاره

 .(05)آکاربوز آن مشخص گردید 

 هايافته
نتایج مربوط به میزان محتوای فنلی، فالونوئیدی و 

لبرزی سای اهای تهیه شده از گیاه پونهساپونینی فرآورده

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

گرم معادل میلی 8/666محتوای فنلی تام، با مقدار 

اسید بر گرم خشک عصاره، مربوط به جوشانده  گالیک

گرم میلی 1/151این گیاه و کمترین محتوا با مقدار 

ین کرده امعادل گالیک اسید بر گرم خشک عصاره به دم

گیاه بود. عصاره هیدروالکلی پونه البرزی نیز دارای 

گرم معادل میلی 8/191محتوای فنلی باالیی برابر با 

ک عصاره بود. در مورد محتوای گالیک اسید بر گرم خش

فالونوئیدی نیز همچنان جوشانده این گیاه با دارا بودن 

گرم معادل کوئرستین بر گرم خشک عصاره میلی 8/87

کرده بیشترین مقدار را دارا بود. عصاره هیدروالکلی و دم

 1/26و  0/71به ترتیب با دارا بودن  N. racemoseگیاه 

بر گرم خشک عصاره در م معادل کوئرستین گرمیلی

های بعدی از نظر میزان محتوای فالونوئیدی قرار رتبه

داشتند. در این مطالعه، میزان محتوای ساپونینی 

سای البرزی نیز مورد های حاصل از گیاه پونهفرآورده

ی هیدروالکلی با مقدار سنجش قرار گرفت که عصاره

ک شگرم معادل ساپونین کوئیالجا بر گرم خمیلی 9/41

عصاره دارای باالترین مقدار ساپونین بودند و جوشانده 

کرده گیاه پونه البرزی از نظر میزان محتوای و دم

 های بعد قرار دارند. ساپونینی در رتبه

 

 هااکسيدانتي نمونه بررسي فعاليت آنتي

  DPPHهای آزاد گيری پتانسيل مهار راديكالاندازه

مهار و از بین بردن در این تحقیق، همچنین توانایی 

پیکریل هیدرازیل  -1 -فنیلدی-6، 6 های آزادرادیکال

(DPPH توسط عصاره هیدروالکلی، جوشانده و ،)

کرده گیاه پونه البرزی نیز مورد بررسی قرار گرفت و دم
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گزارش گردید.  50ICآمده به صورت نتایج به دست 

50ICاکسیدانتی است که  ، غلظتی از محلول ماده آنتی

را از بین  DPPHهای آزاد درصد رادیکال 51بتواند 

تری داشته باشند پائین 50ICها، ببرد. مسلماً هر چه نمونه

اکسیدانتی باالتری برخوردارند. بر اساس  از قدرت آنتی

 های مختلف تهیه شده ازنتایج به دست آمده، نمونه

N. racemosa های آزاد درت مهار رادیکالاز نظر ق

DPPH ،کرده، دم دارای ترتیب مربوط به جوشانده 

هیدروالکلی بودند. در این آزمون، ترکیب  عصاره

آسکوربیک اسید به عنوان ماده مرجع مورد استفاده قرار 

 7/54به دست آمده برای این ترکیب برابر  50IC. گرفت

های لیتر بود که در مقایسه با نمونهمیکروگرم بر میلی

کرده را نشان داد. جوشانده و دمگیاهی توان باالتری 

 5/22برابر با  50ICگیاه پونه البرزی به ترتیب با مقادیر 

لیتر قدرت ضدرادیکالی میکروگرم بر میلی 9/87و 

نزدیکی به آسکوربیک اسید از خود نشان دادند. عصاره 

باالتر  50ICرغم دارا بودن هیدروالکلی این گیاه نیز علی

تر( لیمیکروگرم بر میلی 2/98ها )هدر مقایسه با سایر نمون

در حد  DPPHهای آزاد از نظر قدرت مهار رادیکال

 متوسطی قرار داشت. 

 

 .racemosa Nهای مختلف به دست آمده از گياه ( ميزان محتوای فيتوشيميايي نمونه5جدول 
 DPPHهای آزاد ميزان مهار راديكال محتوای ساپونيني محتوای فالونوئيدی محتوای فنلي نمونه

 2/98±5/0 9/41±8/5 0/71±1/0 8/191±8/0 عصاره هیدروالکلی

 5/22±4/0 0/64±5/0 8/87±7/7 8/666±9/7 جوشانده

 9/87±6/0 1/66±6/4 1/26±9/4 1/151±4/2 کرده دم

 7/54±8/4 - - - آسکوربیک اسید

 
 قدرت احياءکنندگي يون فريک

 با توجه به ارتباط بسیار نزدیک بین قدرت احیاء

ها، اکسیدانتی آن ها و خاصیت آنتیکنندگی عصاره

ه از های تهیه شدپتانسیل احیاءکنندگی اسانس، نمونه

 Fe+3از طریق میزان تبدیل یون  aN. racemos گیاه

گرفت. نتایج مربوط به این مورد بررسی قرار  Fe+2به 

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

شود که در همه ها به وضوح دیده میاین داده

های به دست آمده با افزایش غلظت، قدرت فرآورده

ها افزایش یافته است. مشابه با احیاءکنندگی نمونه

 DPPHهای آزاد آنچه که در قدرت مهار رادیکال

شود، جوشانده گیاه پونه البرزی از قدرت مشاهده می

ها احیاءکنندگی باالتری در مقایسه با سایر فرآورده

که در مقایسه با اسکوربیک برخوردار است؛ در حالی

اسید به عنوان کنترل مثبت قدرت احیاءکنندگی 

تر است. قدرت احیاءکنندگی جوشانده پائین

میکروگرم  411 و 611، 111های جوشانده در غلظت

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

بود. این در حالی است که آسکوربیک اسید در دو 

ب لیتر به ترتیمیکروگرم بر میلی 611و  111غلظت 

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

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

ها از قدرت احیاءکنندگی متوسط ن نمونهکرد که ای

 به باالیی برخوردار بودند. 

 

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
is

m
j.2

2.
2.

90
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
m

j.b
pu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 16

http://bpums.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.29252/ismj.22.2.90
https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1069-en.html


 5901 خرداد و تير/ 2سال بيست و دوم/ شماره                     / طب جنوب                                                             07

http://bpums.ac.ir 

 
 های گیاه پونه البرزیقدرت احیاءکنندگی یون فریک انواع فرآورده (1نمودار 

Fig 1) The ferric ion reducing power assay of different products of Nepeta racemosa plant. 

 

که در مقایسه  N. racemosaهیدروالکلی گیاه عصاره 

کرده آن قدرت احیاءکنندگی باالتری از خود نشان با دم

 411و  611، 111های داد، به ترتیب در غلظت

 67/1و  81/1، 21/1لیتر مقادیر جذب میکروگرم بر میلی

 های مشابهکرده آن در غلظتکه دمرا ثبت نمود در حالی

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

 

 بررسي فعاليت مهارکنندگي آنزيمي

 -آميالز و آلفا-های آلفافعاليت مهارکنندگي آنزيم

 گلوکوزيداز

 های به دست آمده از گیاهانواع فرآوردهبررسی اثر 

N. racemosa آمیالز و  -بر روی دو آنزیم آلفا 

گلوکوزیداز نشان داد که جوشانده این گیاه در  -آلفا

ه ها دارای باالترین اثر مهارکنندگی )بمقایسه با بقیه نمونه

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

باشد. عصاره هیدروالکلی و گرم خشک عصاره( می

کرده این گیاه نیز قدرت خوبی در مهار فعالیت دو دم

گلوکوزیداز از خود نشان دادند.  -آمیالز و آلفا -آنزیم آلفا

نشان داده شده است؛ عصاره  (6)نمودار گونه که در همان

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

ده کرمیکرومول معادل آکاربوز بر گرم خشک عصاره و دم

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

گرم خشک عصاره به ترتیب فعالیت دو آنزیم آکاربوز بر 

 اند.گلوکوزیداز را مهار نموده -آمیالز و آلفا -آلفا

 

 
 گلوکوزیداز -آمیالز و آلفا -های آلفاسای البرزی بر روی آنزیمکرده گیاه پونهاثر مهارکنندگی عصاره هیدروالکلی، جوشانده و دم (6نمودار 

Fig 2) The inhibitory effects of hydroalcoholic, Decoction, and Infusion extracts of Nepeta racemosa  plant on α-Am-

ylase and α-Glucosidase enzymes. 
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  بحث
بر اساس مطالعات پیشین، تردیدی در اثرات مفید برخی 

های در بهبود و افزایش شاخصترکیبات طبیعی گیاهان، 

ات هایی نظیر ترکیبسالمت انسان وجود ندارد. متابولیت

اد ترین موفنلی، فالونوئیدی و ساپونینی از جمله مهم

باشند که ارزش فراوان دارویی و غذایی مؤثره گیاهی می

. مطالعات فراوانی نشان (04)ها به اثبات رسیده است آن

ها، خطر لفنبیعی نظیر پلیدهند که برخی ترکیبات طمی

رطان، س های عصبی،هایی نظیر ناهنجاریابتال به بیماری

دهند های قلبی و عروقی و دیابت را کاهش میبیماری

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

های مختلف به دست آمده از گیاهان متابولیتی فرآورده

وش ترین ریافتن بهینهتواند در درک بهتر و دارویی می

گیری با . عصاره(08)ها کمک شایانی نماید استفاده از آن

 هایترین روشهای متفاوت یکی از مهماستفاده از حالل

باشد و تهیه جوشانده تهیه داروهای گیاهی در صنایع می

های استفاده ترین روشکرده گیاهان نیز از مرسومو دم

. در این تحقیق سنتی گیاهان مختلف دارویی است

ای سکرده گیاه پونهی هیدروالکلی، جوشانده و دمعصاره

البرزی تهیه شد و میزان محتوای فنلی، فالونوئیدی و 

ها مورد ارزیابی قرار گرفت. ترکیبات فنلی و ساپونینی آن

دانتی اکسیترین ترکیبات آنتیفالونوئیدی از جمله مهم

اهی های گیونهای در اکثر گهستند که به شکل گسترده

شوند. این ترکیبات دارای انواع خواص یافت می

بیولوژیکی و دارویی هستند و در بیشتر موارد میزان 

های تولید شده از گیاهان، ارتباط خواص فرآورده

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

بر اساس نتایج، با توجه به اینکه ترکیبات فنلی و 

های وئیدی دارای ساختار شیمیایی حاوی حلقهفالون

                                                 
6 Thymus vulgaris 
7 Origanium vulgar 

های هیدروکسیل هستند، اکثراً در آروماتیک و گروه

های قطبی نظیر آب و یا مخلوط آب و اتانول حالل

محلولیت باالتری دارند و به همین دلیل، جوشانده، 

کرده و عصاره هیدروالکلی این گیاه دارای محتوای دم

ات دند. این نتایج با مطالعفنلی و فالونوئیدی باالیی بو

دیگری که بر روی انواع گیاهان انجام گرفته است 

( و Martinsمطابقت دارد. در مطالعات مارتینس )

و  (41) 2همکاران بر روی دو گیاه تیموس ولگاریس

، نشان داده شد که جوشانده و (41) 7اریگانیوم وولگار

فالونوئیدی کرده این گیاهان، دارای محتوای فنلی و دم

ترین باالیی هستند. ترکیبات ساپونینی نیز از جمله مهم

ها شامل های ثانویه هستند که ساختار آنمتابولیت

ترپنوئیدهایی است که دارای یک یا چند بخش تری

باشند. با توجه به همین ساختار، قطبیت گلیکوزیده می

ها تواند به شکلی باشد که محلولیت آناین ترکیبات می

ر مخلوط آب و اتانول به عنوان حالل، بیش از آب د

تواند از دالیل باالتر بودن خالص باشد. همین امر می

هیدروالکلی گیاه پونه البرزی  محتوای ساپونینی عصاره

کرده به دست آمده از این گیاه در مقایسه با جوشانده و دم

باشد. خواص بیولوژیکی و دارویی ترکیبات ساپونینی، 

 . (46)ها در گیاهان است اهمیت وجود آنحاکی از 

یکی از عمده مشکالتی که بسیاری از بیماران مبتال به 

امراض مزمن، نظیر دیابت با آن روبرو هستند استرس 

باشد. در حقیقت، زمانی که میزان تولید اکسیداتیو می

های آزاد اکسیژن، در بدن به حدی باشد که رادیکال

با آن مقابله کرده و سیستم دفاعی بدن نتواند 

های آزاد تولید شده را از بین ببرد استرس رادیکال

ها با صدمه به اکسیداتیو به وجود آمده و رادیکال

 لیپیدها و ها، ترکیبات درونی چون پروتئین
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اسیدها باعث بروز مشکالت فراوانی در سلول  نوکلئیک

شوند. از طرف دیگر استرس اکسیداتیو، از عوامل می

های بتا و مقاومت به مهم در صدمه به سلول بسیار

انسولین در بیماران دیابتی است. به همین دلیل استفاده 

های گیاهی دارای قدرت از ترکیبات و فرآورده

اعی تواند تعادل دوباره بین سیستم دفاکسیدانتی میآنتی

های آزاد موجود در بدن را برقرار نماید و به و رادیکال

اکسیداتیو را با عوارض کمتری در  این ترتیب استرس

های سنتزی و شیمیایی در اکسیدانت مقایسه با آنتی

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

، Fe+3های و احیاء یون DPPHاستفاده از دو روش 

اکسیدانتی عصاره هیدروالکلی، جوشانده و قدرت آنتی

گرفت. مورد ارزیابی قرار  N. racemosaکرده گیاه دم

دهنده پتانسیل نتایج به دست آمده به خوبی نشان

ن های مذکور بود. مسلماً ایاکسیدانتی باالی فرآوردهآنتی

تواند نشأت گرفته از ترکیباتی نظیر توانایی، می

در  های موجودفالونوئیدها، ترکیبات فنلی و ساپونین

نجام شده این ها باشد. بر طبق مطالعات ااین فرآورده

هایی چون انتقال اتم هیدروژن و ترکیبات با مکانیسم

های توانند موجب احیاء رادیکالانتقال تک الکترون می

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

تی اکسیدان قدرت آنتیاز ، های مختلف جنس نپتاگونه

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

 اکسیدانتی عصاره متانولی و سه فراکشن پتانسیل آنتی

کلروفرمی، بوتانولی و آبی از عصاره متانولی دو گونه 

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

مورد سنجش  FRAPو  DPPH ،ABTSهای روش

قرار دادند و بر اساس نتایج به دست آمده، فراکشن 

                                                 
8 Nepeta betonicifolia 
9 Nepeta saccharata 
10 Nepeta sibthorpii Bentham 
11 Nepeta flavida 
12 Nepeta trachonitica 
13 Nepeta meyeri Betham 

بوتانولی از عصاره متانولی هر دو گونه، باالترین قدرت 

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

(Miceli )صاره در مطالعه خود بر روی ع، و همکاران

، نشان دادند که اثر 11متانولی گیاه نپتا سیبتورپی بنتام

اکسیدانی این عصاره به ترکیبات فنلی، فالونوئیدی و 

ترپنوئیدهایی نظیر اورسولیک اسید آن مربوط تری

. در مطالعه دیگری که توسط تپه و (42)شود می

اکسیدانتی اسانس و  همکاران، بر روی اثر آنتی

، با استفاده از دو 11های مختلف گیاه نپتا فالویداعصاره

کاروتن لینولئیک اسید صورت  -و بتا DPPHروش 

محتوای فنلی گرفت، رابطه مستقیمی بین میزان 

ها مشاهده گردید اکسیدانتی آنو اثر آنتیها عصاره

و همکاران، قدرت  (Köksal) . مطالعه کوکسال(10)

های آبی و اتانولی گیاه نپتا اکسیدانتی عصاره آنتی

با استفاده از قدرت احیا  DPPHبه روش  16تراکونیتیکا

( CUPRAC( و کوپریک )FRAPکنندگی یون فریک )

نتی اکسیدانتی آنشان داد عصاره اتانولی دارای قدرت 

بیش از اسکوربیک اسید و عصاره آبی آن کمترین 

داشت. همچنین  CUPRACفعالیت را در روش 

فعالیت آنتی اکسیدانتی در هر دو عصاره در روش 

FRAP ( مطالعه 47کمتر از اسکوربیک اسید بود .)

و همکاران، بر روی اثرات ( Cigremis)سیگرمیس 

پتا میکروبیال عصاره استونی نآنتی اکسیدانتی و آنتی 

، نشان از اثر آنتی اکسیدانتی عصاره در 10مییری بنتام

ر لیتمیکروگرم بر میلی 276برابر  50ICبا  DPPHروش 

 (. 48داشت )

و همکاران، با مطالعه بر روی ( Adiguzel)اودیگوزل 

فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره متانولی و 
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، نشان دادند که عصاره متانولی دارای 14اسانس نپتا کاریا

ن باشد. در ایای میاکسیدانی قابل مالحظهاثرات آنتی 

 98/171در عصاره متانولی برابر  50ICمطالعه، میزان 

، که در اسانس آندر حالیلیتر بود میکروگرم بر میلی

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

ا های مختلف نپتمطالعه مشابه دیگر بر روی اثر عصاره

کاتاریا، علی و همکاران، نشان دادند که فعالیت آنتی 

های استخراجی توسط پترولیوم اتر، اکسیدانتی عصاره

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

وابسته به دوز افزایش پیدا نموده و  DPPHدر روش 

لیتر میزان میکروگرم بر میلی 1111در غلظت 

، 69/00، 48/08، 41ها به ترتیب مهارکنندگی این عصاره

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

آمیالزی و  -های مهارکنندگی آلفااین مطالعه فعالیت

ها بررسی گردید. زیدازی این عصارهگلوکو -آلفا

ها به استثنای آمیالزی تمام عصاره-مهارکنندگی آلفا

درصد، دارای افزایش وابسته به دوز بوده و  71اتانول 

ای همیکروگرم به ترتیب برای عصاره 1111در غلظت 

پترولیوم اتر، کلروفرم، اتیل استات و اتانول خالص برابر 

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

درصد،  71که بیشترین میزان مهار برای عصاره اتانولی 

 05/94لیتر به میزان میکروگرم بر میلی 51در غلظت 

گلوکوزیدازی برای  -دست آمد. فعالیت آلفاهدرصد ب

ر لیتمیکروگرم بر میلی 111ها در غلظت تمامی عصاره

ر با ی براببیشترین میزان و به ترتیب دارای مقادیر

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

این نتایج با مطالعه نجیب و همکاران، مطابقت داشت 

های مختلف ای دیگر، ارزیابی عصاره(. در مطالعه51)

( Orfali)توسط اورفالی ، 15بخش هوایی نپتا دیفلرسیانا

                                                 
14 Nepeta cataria 
15 Nepeta deflersiana 
16 Nepeta hindostana 

 تاین گیاه نسبو همکاران، نشان داد که عصاره بوتانولی 

های پترولیوم اتری، تتراکلرید کربنی و اتیل به عصاره

استاتی آن، دارای اثرات آنتی دیابتیک و آنتی اکسیدانی 

 (. 51بیشتری بود )

در مطالعه خود  ،همکارانو ( Broadhurst)رست وبراد

ا کاتاریا به انسولینی نپت -بر روی فعالیت بیولوژیکی شبه

، نشان دادند که های گلوکزروش نشاندار کردن مولکول

رقیق سازی عصاره آمونیومی بیش این گیاه به بیش از 

(. 56د )نمایرا متوقف میدو برابر، فعالیت بیولوژیک آن 

  مطالعه صورت گرفته توسط دوی و سینگ

(Devi and Singh) بر روی عصاره متانولی گیاه نپتا ،

، نشان داد که این عصاره اثر بازدارندگی در 12هیندوستانا

 شده توسط استرپتوزوتوسین در موش ءبرابر دیابت القا

نماید. در این مطالعه میزان قند خون صحرایی ایجاد می

های صحرایی سالم )گروه شاهد( در روز اول در موش

روز به  68لیتر و پس از گرم بر دسیمیلی 81برابر 

 هایلیتر رسید. در موشگرم بر دسیمیلی 71میانگین 

 671میانگین قند خون در روز اول مقدار دیابتی 

لیتر به دست آمد که این مقدار در گروه گرم بر دسیمیلی

روز درمان با داروی  68کنترل مثبت پس از 

لیتر کاهش پیدا گرم بر دسیمیلی 91بنکالمید به گلی

گرم به ازای میلی 411و  611، 11های کرد. اثر عصاره

های ند خون را در موشکیلوگرموزن بدن موش، میزان ق

ب لیتر به ترتیگرم بر دسیمیلی 629القا شده دیابتی از 

 لیتر کاهشگرم بر دسیمیلی 112و  115، 121به مقادیر 

گونه های دیابتی که هیچداد. میزان قند خون در موش

گرم میلی 018درمانی دریافت نکردند، طی این مدت به 

 .(50لیتر افزایش یافته بود )بر دسی

 های مختلفاکسیدانتی باال در گونه این قدرت آنتی
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جنس نپتا، این گیاهان را به کاندیداهای مناسبی جهت 

های دارویی، نظیر قدرت بررسی سایر پتانسیل

ی هانماید. در حقیقت فرآوردهضددیابتی تبدیل می

توانند منجر به حاصل از این گیاهان عالوه بر اینکه می

بیماران دیابتی شوند،  کاهش سطح قند خون در

های توانند به شکل همزمان از وقوع استرسمی

اکسیداتیو در این بیماران جلوگیری نمایند. با توجه به 

دیابتی عصاره  این امر، در این تحقیق، اثرات ضد

کرده گیاه پونه البرزی از هیدروالکلی، جوشانده و دم

 -اآلفهای ها بر آنزیمطریق بررسی اثر مهارکنندگی آن

گلوکوزیداز که دو آنزیم اصلی دخیل در -آمیالز و آلفا

ای نظیر نشاسته فرآیند هیدرولیز پلیمرهای تغذیه

باشند؛ مورد بررسی قرار گرفت. در واقع، یکی از می

های کنترل سطح قند خون در افراد دیابتی به ویژه روش

مبتالیان به دیابت نوع دو، مهار عملکرد این دو آنزیم 

های آنچه با توجه به نتایج حاصل از تستاست. 

از گلوکوزید -آمیالز و آلفا -های آلفامهارکنندگی آنزیم

دیابتی باالتر جوشانده  توان مشاهده کرد قدرت ضدمی

این گیاه بر روی هر دو آنزیم در مقایسه با عصاره 

 توان بهکرده آن است که این امر را میهیدروالکلی و دم

لی و فالونوئیدی آن ارتباط داد. گرچه محتوای باالتر فن

تی دیاب برخی از مطالعات انجام گرفته بر روی اثر ضد

گیاهان دارویی، این خاصیت را به ترکیبات غیر قطبی 

، اما در مقابل تحقیقات (54)اند ها مرتبط دانستهآن

فراوانی نیز وجود دارند که ترکیبات فنلی نظیر 

ی دیابت ل خاصیت ضدها را مسئوفالونوئیدها و تانن

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

توان در این گروه قرار داد. در از این تحقیق را نیز می

بررسی نتایج حاصل از بازداری دو آنزیم دخیل در ایجاد 

  های به دست آمده از گیاهدیابت توسط فرآورده

N. racemosa  به خوبی قابل مشاهده است  ،(0)شکل

 آمیالز، دادای -ها در مقایسه با آنزیم آلفاکه این فرآورده

وزیداز گلوک -قدرت بازداری بیشتری بر روی آنزیم آلفا

عنوان  به اند. ترکیباتی همچون آکاربوز که در اخیراًبوده

گلوکوزیداز استفاده  -آمیالز و آلفا -های آلفامهارکننده

برابر هر دو آنزیم، دارای اثر بازداری باالیی شوند، در می

ها، عملکرد درمانی مؤثری از خود باشند. اگر چه آنمی

اند؛ اما به واسطه تخمیر باکتریایی به نمایش گذاشته

های هضم نشده که در اثر کاهش بیش از کربوهیدرات

آمیالز، در سیستم گوارشی باقی  -حد عملکرد آنزیم آلفا

ت گوارشی نظیر نفخ را در مانند، مشکالمی

کنندگان این داروها بسیار رایج نموده است. مصرف

فرآیند تجزیه پلیمرهای کربوهیدراتی نظیر نشاسته در 

بدن به این شکل است که در مرحله اول توسط آنزیم 

د و شونساکارید مالتوز تبدیل میآمیالز به دی -آلفا

 -فاسپس این ترکیب دو واحدی به وسیله آنزیم آل

ه این . با توجه بگرددز مییگلوکز هیدرولگلوکوزیداز به 

آمیالز بیش از  -که عملکرد آنزیم آلفا امر در صورتی

حد مهار شود پلیمرهای کربوهیدراتی به طور کامل 

هضم نخواهند شد و بدین ترتیب مشکالت ذکر شده 

هایی با قدرت به وجود خواهد آمد. بنابراین، مهارکننده

ر گلوکوزیداز که دارای اث -باال، بر آنزیم آلفا بازدارندگی

 توانند به حل اینآمیالز باشند می -متوسطی بر آلفا

مشکل کمک نموده و به شکل مؤثرتری و با عوارض 

جانبی کمتری در مقابله با دیابت نوع دو مورد استفاده 

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

های به دست دهد که همه نمونهنشان میاخیر، به خوبی 

آمده از گیاه پونه البرزی دارای این ویژگی خاص 

 -ها بر روی آنزیم آلفاباشند و اثر بازدارندگی آنمی

تر از اثر گلوکوزیداز در همه موارد، دو برابر قوی

 آمیالز است.  -مهارکنندگی بر روی آنزیم آلفا
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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. 
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