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ABSTRACT
Background and Aim: The aim of this study was to detect the organic compounds of
Onopordon leptolepis DC. and also evaluate the anticancer and anti-oxidant effects of the
plant extract on CaCO2 cells.
Materials and Methods: The effective compounds of air branches of Onopordon leptolepis
DC. were studied using phytochemicals methods. Using GC-MS device the components of
ethanolic extract of air branches of Onopordon leptolepis DC. were isolated by Soxhlet
method. Also the ethanolic extract of three parts of the plant including air branches, leaf, and
stem were evaluated for anti-cancer properties using MTT and NBT methods based on a
complete randomized block design.
Results: Using GC-MS device we identified 27 components in the extract. Among them, ANeooleana-3 (5), 12-diene (78.92%), 2 (1H) Naphthalenone, 3.5,6,7,8,8a-hexahydro-4, 8adimethyl-6 - (1-methylethenyl) - (13.65%), and hexadecanoic acid (1.33%), were the main
components of the extract respectively. In this study, presence of alkaloids, cyanogenic
glycosides, tannins, and steroids were confirmed in the plant. The results of cell viability
analysis using MTT and free radical activity showed that ethanolic extracts of air branches,
leaf, and stem of the plant had anticancer activity. The highest rate of neutralization of free
radicals produced by cancer cells was observed in the extract of the air branches of the plant.
Conclusion: The medicinal and anti-cancer properties of this plant may be due to the
presence of some of the alkaloids, glycosides, phenols and other phytochemical compounds in
the plant which can be involved in the antioxidant activity of the plant. The detected chemical
compounds in the plant can be used in the food industry and production of effective chemical
medicines for the treatment of cancer.
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( )Onopordum leptolepis DC.و اثر ضد مهاری بر بقای سلولهای سرطانی CaCO2
ندا میرزایی ،1بابک مختاری ،2مریم کالهی
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مطالعه فیتوشیمیایی و بررسی اجزای موثر عصاره اتانولی گیاه خارپنبه برگ نازک
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زمینه و هدف :هدف مطالعه حاضر شناسایی ترکیبات آلی گیاه  Onopordon leptolepis DC.و بررسی خواص
ضدسرطانی و آنتی اکسیدانی عصاره گیاه بر روی سلولهای سرطانی روده  CaCO2بود.
روش بررسی :ترکیبات موثره سرشاخه هوایی خارپنبه برگ نازک با استفاده از روشهای فیتوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفتند،
سپس ترکیبهای متشکله عصاره اتانولی سرشاخه هوایی خارپنبه برگ نازک به روش سوکسله توسط دستگاه GC-MS
جداسازی و شناسایی شد .همچنین عصاره اتانولی سه بخش سرشاخه هوایی ،برگ و ساقه این گیاه بهمنظور بررسی ویژگیهای
ضدسرطانی با استفاده از روشهای  MTTو  NBTدر قالب طرح بلوکهای کامال تصادفی مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :شناسایی اجزای عصاره با استفاده از دستگاه  GC-MSوجود  22ترکیب ،را نشان داد .در میان ترکیبات شناسایی شده
27/22( A-Neooleana-3(5),12-dieneدرصد)2(1H)Naphthalenone,3,5,6,7,8,8a-hexahydro-4,8a- ،
)13/13( dimethyl-6-(1-methylethenylدرصد)1/33( Hexadecanoic acid ،درصد) به ترتیب اجزای اصلی عصارهبودند .در این تحقیق حضور ترکیبهای آلکالوئیدی ،گلیکوزید سیانوژنیک  ،تانندار و استروئیدی در گیاه تائید گردید .نتایج
بدست آمده از بررسی میزان بقاء سلولی ،با استفاده از روش MTTو میزان فعالیت رادیکالهای آزاد نشان داد که عصاره اتانولی
در سه بخش سرشاخه هوایی ،برگ و ساقه گیاه دارای فعالیت ضدسرطانی بود .بیشترین میزان فعالیت خنثی کردن رادیکالهای
آزاد سلولهای سرطانی در عصاره سرشاخه هوایی گیاه مشاهده شد.
نتیجهگیری :خواص دارویی و ضد سرطانی این گیاه ممکن است به دلیل حضور برخی از ترکیبات آلکالوئیدی ،گلیکوزیدی،
فنلی و دیگر فیتوکمیکال ها موجود در این گیاه باشد که باعث فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه می شوند .ترکیبات شیمیایی شناختهشده
در گیاه میتواند در ساخت و تولید داروهای شیمیایی موثر در درمان سرطان و صنایع غذایی بکار گرفتهشود.
واژههای کلیدی :ترکیبات شیمیایی ،Onopordon leptolepis DC.،گاز کروماتوگرافی ،ضد سرطانی.

وصول مقاله 21/3/23:اصالحیه نهایی 21/11/2:پذیرش22/1/23:
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چکیده
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دارد .در سالهای اخیر کاربرد گیاهان دارویی با توجه به

برخی ترکیبات جدا شده از  Onopordonدارای خواص

عوارض و هزینه کمتر و به لحاظ تاثیرات جانبی شناخته-

دارویی مختلفی مانند آنتی پالسمودیال و اثرات سمی برای

شده داروهای سنتزی ،افزایش یافته است .نزدیک به هشت

سلول ،ضدباکتری ،ضد التهابی ،ضدقارچی و اثرات

هزار گونه گیاهی شناختهشده در ایران میروید که اغلب

ضدتوموری میباشند (.)1

این گیاهان میتوانند دارای ویژگیهای دارویی باشند (.)1

آمارها نشان میدهند که شیوع سرطان روده در ایران روبه

گیاهان دارویی بسیاری به صورت طبیعی در زیستگاههای

افزایش است و این سرطان به عنوان یکی از مهمترین

خاص خود یافت میشوند .از آنجا که این گیاهان در دنیا

سرطانها در هر دو جنس مطرح میباشد .این سرطان مقام

جهت تغذیه و درمان بیماریها دارای اهمیت ویژهای

چهارم را در بین کل بیماریهای سرطانی و رتبه دوم را در

میباشند ،شناسایی ترکیبهای آلی آنها به خصوص

بین سرطانهای دستگاه گوارش دارد .این سرطان در زنان

گونههای بومی کشور ،مورد توجه محققان و پژوهشگران

رتبه سوم و در مردان در رتبه پنجم قرار گرفته و در

قرار گرفتهاست .ایران با وسعت زیاد و در نتیجه تنوع آب

استانهای مختلف پراکندگی تقریباً یکسانی دارد و میزان

وهوایی آن ،دارای پوشش گیاهی بسیار متنوعی میباشد

بروز این سرطان در طی  23سال اخیر در کشور ما افزایش

(.)2

یافتهاست ( .)3عوارض شیوههای درمانی مختلف نظیر شیمی

خارپنبه برگ نازک) )Onopordon leptolepis DC.

درمانی ،رادیوتراپی و جراحی غیرقابل چشمپوشی است.

گیاهی است یک تا دو ساله با ساقهایی  33 -123سانتیمتری

عوارض حاصل از شیمی درمانی بر حسب نوع دارو متفاوت

که در کشورهایی از جمله ایران و آذربایجان گسترش دارد.

است و عکسالعمل افرادی که شیمی درمانی میشوند نیز

برگ های آن سبز تیره و به شکل پر با حاشیههای پوشیده از

کم و بیش تفاوت دارد .عوارض شایع ناشی از شیمی درمانی

خار است .این گیاه با نام علمی  Onopordonعضوی از

عبارتند از :ریزش مو ،التهاب و زخم مخاط دهان و لثه،

خانواده کاسنی ( )Asteraceaeاست .گرچه برگهای آن

خستگی ،تهوع ،استفراغ ،اسهال و گاهی یبوست ،بی-

نیز مصرف دارویی دارد ،اما قسمتی از گیاه که بر دیابت

اشتهایی ،تشنگی ،دفع زیاد ادرار ،تغییر رنگ و خونریزی و

تاثیر می گذارد ،میوه (بذر) آن است .این گیاه به حالت

غیره است .بنابراین پژوهش در رابطه با بکارگیری شیوههای

خودرو و در ایران بیشتر در دره هراز ،دشت مغان ،مناطقی از

درمان با حداقل عوارض جانبی دارای اهمیت است .استفاده

خوزستان و کالردشت میروید .خارپنبه گیاهی با ارزش

از گیاهان دارویی به منظور درمان با تاریخ زندگی انسان

دارویی است که بطورگسترده در طب سنتی اروپا استفاده

همزمان بودهاست .گیاهان دارویی به واسطه داشتن طیف

میشود .عصاره گیاه بدلیل خاصیت آنتی اکسیدانی و اثر

وسیعی از ترکیبات زیستی فعال ،به عنوان یک منبع بالقوه از

ضد توموری به عنوان یک عامل محافظتی در فرموالسیون

داروهای شیمیدرمانی جدید مورد توجه ویژه هستند؛

داروهای مراقبت از پوست استفاده میشود ( .)3از

گیاهان طی متابولیسم ثانویه ،گروههای متعددی از فراورده-

گونهی  Onopordon leptolepis DC.در طب سنتی

های طبیعی از قبیل آلکالوئیدها ،ترکیبات پلی فنلی،

به عنوان مادهی ضد باکتری ،مقوی قلب ،قابض ،عامل

ترپنوئیدها و کومارینها را تولید میکنند ،که صرف نظر از

کاهندهی فشارخون استفاده میشود و در درمان بیماری

نقش آنها در خود گیاه ،در درمان بیماریهای انسانی مورد
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مصرف گیاهان برای درمان سابقهای به قدمت عمر انسان

گردن ،درمان نرمی استخوان و تسکین درد بکار میرود.
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مقدمه

سرطان ،بهبودی زخمها ،درمان گرفتگی دردناک عضالت

مریم کالهی 73

کشور ما به صورت سنتی مصرف فراوانی دارد ،و با توجه به

شناسایی قرار گرفت .همچنین عصاره اتانولی بخشهای

اهمیت این گیاه در درمان بیماریهای مختلف نظیر سرطان

سرشاخه هوایی ،برگ و ساقه گیاه به روش سوکسله به-

و در طب سنتی بعنوان ماده ضد باکتری ،شناسایی ترکیبات

منظور بررسی ویژگیهای ضد سرطانی بر روی سلولهای

آلی و بررسی مقدماتی فیتوشیمیایی سرشاخه گلدار آن نیز از

سرطان روده مورد بررسی قرار گرفتهشد.

اهمیت خاصی برخوردار میباشد.
با توجه به بررسی اطالعات موجود در رابطه با این گونه
کشور صورت نگرفتهاست .در این تحقیق ،هدف آن است
که ابتدا به شناسایی مواد شیمیایی اصلی سرشاخه هوایی گیاه
پرداخته شود ،سپس بهمنظور شناسایی ترکیبات آلی گیاه
Onopordon Leptolepis DC.پس از استخراج
عصاره اتانولی سرشاخه هوایی به روش سوکسله ،اجزای

خارپنبه برگ نازک از جاده اهواز -مسجدسلیمان (73
کیلومتری اهواز) در خرداد ماه جمع آوری و شناسایی گونه
گیاه توسط پژوهشکده گیاهان دارویی دانشکده داروسازی
اهواز انجام شد .کد هرباریومی گیاه  A14020001Pمی-
باشد.

عصاره با استفاده از دستگاههای کروماتوگراف گازی و

شکل :1گونه خارپنبه برگ نازک

بررسیهای فیتوشیمیایی

استاندارد برای شناسایی مواد موثره انجام شدند .شش دسته

گیاهان جمع آوری شده برای انجام آزمایش ،در شرایط

مهم ترکیبات گیاهی شامل آلکالوئیدها ،ساپونینها،

معمولی و دور از نور خورشید خشک گردیدند و توسط

پروتئین ،فالنوئیدها ،تاننها ،استروئیدها وگلیکوزید

آسیاب به صورت پودر درآورده شدند .یکی از گامهای

سیانوژینیک مورد بررسی قرار گرفت (نتایج در جدول .)1

ابتدایی در بررسیهای فیتوشیمیایی ،تعیین نوع متابولیتهای
ثانویه موجود در ترکیب است .آزمونهای فیتوشیمیایی

شناسایی آلکالوئید

مقدماتی با استفاده از نمونههای پودر شده و با روشهای
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تاکنون روی ترکیبهای عصاره گیاه کار قابل توجهای در

جمع آوری نمونه
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استفاده قرار میگیرند ( .)3گیاه خار پنبه برگ نازک در

کروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی مورد
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ماری حرارت داده شد .پس از صاف کردن ،بر روی یک

اسپاتول اسیدبوریک و اسید اگسالیک به آن اضافه شد

قطره از محلول نمونه تهیه شده ،معرف ید ( )1و بر روی

مجددا تغلیظ و در  13میلی لیتر اتر حل شد .زیر المپ

قطره ای دیگر معرف مایر ( )1اضافه شد .در صورت وجود

ماوراء بنفش با طول موج  313نانومتر رنگ زرد مایل به

آلکالوئید ،رسوب ایجاد میگردد .برای تائید آن آزمایش

سبز دلیل بر جواب مثبت است (.)7

اساسی انجام شد .به باقیمانده محلول نمونه  3میلی لیتر

ب – آزمایش پیو : 1قسمت دوم از نمونه تهیه شده تغلیظ

آمونیاک افزوده شد و توسط  13میلی لیتر اتر :کلروفرم (:1

و به ترتیب  1میلی لیتر اتانول 3/3 ،گرم پودر روی و  2قطره

 )3دکانته گردید .فازباالیی آبگیری و تغلیظ شد و سپس در

اسید کلریدریک  2نرمال به آن اضافه شد و بعد از گذشت

3قطره اسیدکلریدریک  2نرمال حل و با معرف ید و مایر

 1دقیقه  13قطره اسید کلریدریک غلیظ اضافه شد .با ایجاد

تست شد ،ایجاد رسوب آزمایش قبل را تائید مینماید (.)2

رنگ قرمز تند ،جواب تست مثبت است (.)7

شناسایی تانن

پ – آزمایش سیانیدین :به قسمت سوم محلول نمونه

الف _ واکنش رنگی با محلول کلرورفریک3/2 :

تهیه شده ،چند قطعه براده منیزیم و  1میلی لیتر

گرم از پودر گیاه با  13میلی لیتر اتانول برای مدت چند

اسیدکلریدریک غلیظ اضافه شد .رنگ قرمز دلیل بر جواب

دقیقه تکان داده و صاف شد .سپس با چند قطره محلول

مثبت است (.)3

کلروفریک تست شد .تغییر رنگ محلول به آبی یا سبز نشان

شناسایی گلیکوزید سیانوژینیک

دهنده مثبت بودن جواب آزمایش است (.)1

مقدار  2گرم از پودر گیاهی با مقدار کافی آب در ارلن

ب _ واکنش ایجاد رسوب با محلول استات سرب:

ریخته شد وسپس کاغذ آغشته به پیکرات سدیم در ارلن به

 3/1گرم از پودر گیاهی با  13میلی لیتر آب جوشانده شد و

نحوی قرار داده شد که با محلول تماس پیدا نکند و در آون

 pHآن توسط اسیداستیک رقیق و محلول جوش شیرین در

با درجه حرارت ℃ 32برای مدت  3ساعت قرار داده شد.

محدوده  1تا  7تنظیم شد .سپس به آن  3قطره محلول استات

با تبدیل رنگ کاغذ از زرد به قرمز جواب تست مثبت است

سرب  %13اضافه شد .با ایجاد رسوب جواب تست مثبت

(.)3

است (.)1

شناسایی استروئیدها

شناسایی ساپونین

در این روش عصاره گیاه به روش ماسراسیون گرفته می-

 3/3گرم از پودر گیاهی با  13میلی لیتر آب جوش مخلوط

شود ،سپس مقداری عصاره درون لوله آزمایش ریخته شد و

و به مدت  13دقیقه تکان داده شد .با ایجاد کف پایدار به

بعد به آن مقدار کمی کلروفرم اضافه شد و بعد  2ccاسید

ارتفاع حداقل  1سانتی متر جواب تست مثبت است (.)1

سولفوریک غلیظ به آن اضافه گردید اگر رنگ آن قرمز

شناسایی فالنوئیدها

شود این عصاره حاوی استروئید میباشد در غیر این صورت

 1گرم پودر گیاهی با  13میلی لیتر متانول به مدت  13دقیقه

عصاره فاقد استروئید میباشد (جواب منفی است) (.)3

رفالکس و صاف شد .سپس با آب رقیق و با پترولئوم اتر

شناسایی پروتئینها

دکانته شد .فاز زیرین تغلیظ و در اتیل استات حل و جهت
آزمایشهای بعدی به سه قسمت تقسیم شد.
Pew,s Reaction
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 2نرمال و  2میلی لیتر آب مقطر به مدت  3دقیقه روی بن

تهیه شده تغلیظ و با  13قطره استن مرطوب و یک سر
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 3/3گرم از پودر گیاهی توسط  1میلی لیتر اسیدکلریدریک

الف  -آزمایش ویلسون تابوک :یک قسمت از نمونه

مریم کالهی 97

سولفات  )%1استفاده شد .تشکیل رنگ بنفش نشانه وجود

فالسک کشت سلولی  Nunc( 23 cm2دانمارک) و در

پروتئین است (.)2

شرایط مناسب در انکوباتور ℃  32و  3 CO2درصد کشت

استخراج

شدند (.)13

پس از شناسایی متابولیتهای ثانویه گیاه ،عصارهگیری از

بررسی سمیت عصارهی خارپنبه برگ نازک با

سرشاخه هوایی پودر شده بهروش زیر انجام شد:

روش MTT assay

مقدار  13گرم از پودر گیاه به دقت وزن شد و در کارتوش

بهمنظور بررسی اثر عصاره گیاه خارپنبه برگ نازک بر رشد

 133میلی لیتری ریخته شد و در دستگاه سوکسله  133میلی

و تکثیر سلولهای سرطانی ،از روش رنگسنجی MTT

لیتری قرار دادهشد .حالل اتانول  %21در بالن ته گرد ریخته

استفاده شد .این روش بر اساس توانایی سلولهای زنده در

شد وسوکسله به مدت  7ساعت انجام گرفت .سپس بالن

تبدیل نمک تترازولیوم به فورمازان نامحلول بنا شدهاست.

حاوی محلول جمع آوری شده ،توسط روتاری تقطیر شد.

جهت انجام آزمایش ،سلولهای  CaCO2در پلیت 21
3

عصاره حاصل ،جهت جلوگیری از تخریب شدن در یخچال

خانهای و در هر خانه  3 × 13سلول در حجم 133 µL

نگهداری شد .قبل از آن عصاره بدست آمده توزین شد

محیط  DMEMکشت شدند .پس از تیمار سلولها با انواع
-1

(.)11-13

عصارههای خارپنبه برگ نازک در با غلظت 33µg mL

تجزیه عصارهها

به مدت  23ساعت ،سلولها تریپسینه و پس از سانتریفیوژ

بهمنظور شناسایی ترکیبات ،عصارههای بدست آمده به

رسوب داده شدند 33 .میکرولیتر رسوب سلولی (تست) و

دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف نگار جرمی

 33میکرولیتر بافر ( PBSبالنک) به صورت جداگانه به

( )GC/MSمدل  ، Agilent3223تزریق شد .گسترهی

پلیتهای  21خانه منتقل و سپس  13میکرولیتر MTT

طیف جرمی از  33تا  m/z333میباشد ،گاز حامل ،هلیوم

( 3/333 ،3 mg/mlگرم  MTTدر  1333میکرولیتر

با سرعت جریان  1میلیلیتر در دقیقه و انرژی یونیزاسیون 23

 )PBSافزوده و حداقل  3/3ساعت در دمای ℃  32انکوبه

الکترون ولت انتخاب گردید .از مقایسه طیفهای جرمی

شد .سپس  133میکرولیتر دی متیل سولفوکسید افزوده و 13

مربوط به ترکیبات پیشنهادی ،با طیف گزارش شده در کتب

دقیقه در دمای آزمایشگاه انکوبه شدند و پس از آن جذب

مرجع و همچنین بررسی الگوهای شکسته شدن ترکیبات

در طول موج  313نانومتر قرائت گردید .نتایج براساس

عصاره شناسایی شدند (.)12

مقایسه جذب نمونهها در طول موج  313نانومتر نسبت به

عصاره گیری جهت آزمونهای ضدسرطان

گروه کنترل گزارش گردید .سپس مقادیر  IC33نمونه

برای بررسی اثر گیاه خارپنبه برگ نازک بر سلولهای

استاندارد و عصارههای خارپنبه برگ نازک محاسبه گردید.

سرطانی روده ،از سه بخش سرشاخه هوایی ،برگ و ساقه

همهی آزمایشها بهصورت تکرار سهتایی انجام شد [.]13

گیاه به روش سوکسله توسط حالل اتانول جهت استخراج
ترکیبات ،عصارهگیری شد.

تست )Nitro Blue Tetrazolium( NBT
جهت بررسی میزان کاهش ROSها در سلولهای تیمار

کشت سلولی
ردهی سلولی آدئوکارسینومای اپی تلیال رودهی بزرگ
انسانی  )NCBI code: C139( ،HT29از انستیتو

شده 233 ،میکرولیتر  NBTبه حفرهها اضافه و به مدت 123
دقیقه انکوبه شد .پلیت به مدت  3دقیقه در یخ گذاشته شد و
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(محلول سدیم هیدروکسید به همراه  2قطره محلول مس

 DMEMحاوی  13درصد سرم گاوی ( )FBSدر
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برای شناسایی پروتئینها در عصاره از معرف Biuret

پاستور ایران خریداری شد .سلولها در محیط کشت

 96مطالعه فیتو شیمیایی و بررسی...

شده ،سوچ رویی دور ریخته شد و سلولها با 333

در سطح احتمال p< 3/33

میکرولیتر  PBSشستشو و سانتریفوژ شدند .محیط رویی

نمودارها از نرم افزار  Excelاستفاده شد.

انجام گرفت .برای رسم

دور ریخته شد و روی رسوب ،متانل  %23ریخته و  3دقیقه
سلولها سانتریفوژ شدند تا سلولها ثابت شوند ،دوباره

یافتهها

محیط رویی دور ریختهشد و روی سلولها  233میکرولیتر،

بررسی

 2 ،KOHموالر اضافه شد .در آخر که به هر حفره23 ،

آزمونهای

فیتوشیمیایی

حضور

ترکیبات

آلکالوئیدی ،تانن دار ،استرئیدی و گلیکوزیدسیانوژنیک را
نشان داد ،اما ترکیبات فالونوئیدی و ساپونینی در این گونه

(.)13

یافت نشدهاست .وزن عصاره بدست آمده در بند استخراج

اثر گیاه خارپنبه برگ نازک بر سلولهای سرطانی در قالب

گیاه تقریبا  3/32درصد وزن گیاه میباشد .نتایج بررسی

طرح بلوکهای کامال تصادفی انجام شد .تجزیه واریانس

فیتوشیمیایی بصورت کامل در جدول  1ارائه شدهاست:

دادهها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSو مقایسه

گلیکوزیدسیانوژنیک
کاغذ آغشته به پیکرات سدیم

استروئید

تانن

ترپنوئید

فالنوئید

آلکالوئید

آزمون لیبرمن بورشارد

آزمون سدیم هیدروکسید

Pewآزمایش

آزمون واگنر

آزمون مایر

+

-

-

+

مواد موثره

+

+

پروتئین
Biuretمعرف

استفاده از اسیدسدلفوریک

کلروفریک آزمون

آزمون استات سرب

آزمون کف کنندگی

آزمون سالکوسکی

+

+

+

+

-

+

جدول  : 1بررسیهای فیتوشیمیایی سرشاخه هوایی گیاه خارپنبه برگ نازک

آزمونهای انجام شده

سرشاخه هوایی گیاه خارپنبه
برگ نازک
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میکرولیتر  DMSOاضافه و جذب در  123nmخواندهشد

ساپونین
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دوباره بهمدت  13دقیقه در  3333دور در دقیقه سانتریفوژ

میانگین ها به روش آزمون آنووا و بدنبال آن آزمون دانکن

مریم کالهی 99

در شکل  1طیف  GCعصاره اتانولی خارپنبه برگ نازک

کتب مرجع به گروههای متفاوتی از ترکیبات فیتوشیمیایی

دیده میشود .در نتیجه بررسی زمانهای بازداری طیف GC

(ترپنها ،اسیدهای چرب ،ترکیبات هتروسیکلی و

و همچنین الگوهای شکست طیف جرمی 22 ،ترکیب اصلی

هیدروکسیل آمینها (آلکالوئیدها)) طبقه بندی شدند (-12

و عمده شناسایی شد .با توجه به سطح زیر منحنی هریک از

 .)13اصلیترین و عمدهترین ترکیبات آلی شناسایی در

پیکهای طیف  GCو مقایسه آن با سطح کل زیر منحنی،

عصاره ،در جدول  2آورده شدهاست.

درصد نسبی هریک از ترکیبهای تشکیل دهنده عصارهها

نتایج سنجش توانایی زیستی سلولها به روش MTT

 p <3/33معنیدار بود .میانگین زیستی سلولهای تیمار شده

از مقایسه دادههای به دست آمده از سنجش درصد حیات

عصاره اتانولی در سرشاخه هوایی گیاه (عصاره )1اختالف

سلولهای سرطانی تیمار شده با عصاره اتانولی به روش

معنیداری نسبت به گروه تیمار با عصاره اتانولی برگ گیاه

سوکسله ،مشخص شد که تفاوت میانگین درصد حیات

(عصاره )3در اندازهگیری درصد بقا سلول نشان نداد.

سلولها در زمان  23ساعت در گروههای تیمارشده با سه

بیشترین میزان بقاء سلولهای سرطانی تیمارشده در عصاره

عصاره (اتانولی از سه بخش سرشاخه هوایی ،برگ و ساقه

برگ گیاه مشاهده شد (( )p <3/33شکل .)2

گیاه به روش سوکسله ) نسبت به گروه کنترل در سطح
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شکل  :1طیف  GCعصاره اتانولی خارپنبه برگ نازک به روش سوکسله
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آنالیز عصارهها

تعیین شد .ترکیبات آلی شناسایی شده در عصاره ،با توجه به

 96مطالعه فیتو شیمیایی و بررسی...
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جدول :2عمدهترین ترکیبات عصاره سرشاخه هوایی خارپنبه برگ نازک با روش سوکسله
نام ترکیب(نوع ماده موثر)

ردیف

ساختار ترکیب

درصد ترکیب

H
-3ایزوپروپیل-13b،2،13،13a،3b،3a-هگزامتیل-
1

-13b،13a،11،12،13b،11a،2،7،2،13،11a،3،1،2b،3a،2،3،3اکتادکاهیدرو-

H
( 27/22درصد)

 1Hسیکلوپنتاکریسین (تری ترپنوئید)

آدیپیک اسید (اسید چرب)

( 1/12درصد)

زمان بازداری

12/33

O
O

2

O
O

3

3

)H1(2نفتالنون-a3،3،1،2،7،7،هگزاهیدرو -a3،7-دی متیل -1( -1-متیل اتنیل)
(ترپن)

( 13/13درصد)

زمان بازداری

22/23

 -1،2دی متیل  -3-هیدروکسی کربونیل -3 -آزافنانترن (آلکالوئید)

( 11/13درصد)

زمان بازداری

22/23

O

O

N

OH

شکل  :2سنجش توانایی زیستی سلولها به روش  MTTدر عصاره اتانولی بخشهای مختلف گیاه خارپنبه برگ نازک با استفاده از دستگاه سوکسله:A .
درصد بقاء سلول :B ،درصد میزان ممانعتکنندگی .میانگین سه بار تکرار  ±خطای استاندارد می باشد .حروف متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح
 p < 3/33است.
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زمان بازداری

31/73

مریم کالهی 97

)Tetrazolium
از مقایسه دادههای به دست آمده از میزان درصد

رادیکالهای آزاد عصاره اتانولی سرشاخه هوایی گیاه

رادیکالهای آزاد سلولهای سرطانی تیمار شده با عصاره

(عصاره )1اختالف معنیداری نسبت به گروه تیمار با عصاره

اتانولی به روش استفاده از دستگاه سوکسله ،مشخص شد که

اتانولی ساقه گیاه(عصاره )3نشان نداد .بیشترین میزان فعالیت

تفاوت میانگین کاهش  NBTدر زمان  23ساعت در

خنثی کردن رادیکالهای آزاد سلولهای سرطانی در عصاره

گروههای تیمار نسبت به گروه کنترل در سطح p <3/33

برگ گیاه مشاهده شد (( )p <3/33شکل .)3

در سه بخش سرشاخه هوایی ،برگ و ساقه گیاه خارپنبه
برگ نازک اختالف معنیداری داشتند .میزان فعالیت

شکل  :3درصد کاهش  NBTدر عصاره اتانولی بخشهای مختلف گیاه خارپنبه برگ نازک با استفاده از دستگاه سوکسله .میانگین سه بار تکرار  ±خطای
استاندارد میباشد .حروف متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح p < 3/33است.
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معنیدار بود .میزان فعالیت رادیکالهای آزاد عصاره اتانولی
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اندازهگیری درصد رادیکالهای آزاد Nitro Blue ( NBT

 99مطالعه فیتو شیمیایی و بررسی...

بسیاری از گیاهان داروئی با خاصیت آنتی اکسیدانی و

 Onopordon Leptolepisبرای نخستین بار نیز از

ضدالتهاب ،به نظر میرسد در فعالیتهای ضدبدخیمی و

اهمیت خاصی برخوردار است .در این تحقیق آزمونهای

ضدجهشزایی سلولی دخالت دارند .با توجه به این که

مقدماتی فیتوشیمیایی وجود ترکیبهای آلکالوئیدی،

گسترش سرطان ارتباط بسیار نزدیکی با التهاب و استرس

فالنوئیدی ،تانن دار ،گلیکوزید سیانوژنیک و استروئیدی را

اکسیداتیو دارد ،ترکیبی که خواص ضدالتهابی یا آنتی

تائید می نمایند .بنابراین با توجه به این نتایج ،توجه به مقدار

اکسیدانی داشته باشد ،میتواند یک عامل ضدبدخیمی

و نوع مصرف بسیار ضروری می باشد.

گیاهان حاوی ترکیبات شیمیایی متعددی هستند که ساختار-
های متفاوتی دارند .استخراج این ترکیبات به عوامل
متعددی بستگی دارد که مهمترین آنها حالل و روش
استخراج میباشند .نوع ترکیبات فیتوشیمیایی ویژه هر گیاه و
مدت زمان استخراج می تواند نقش مهمی در انتخاب نوع
حالل و غلظت آن داشــته باشــد ( .)12یائو و همکاران به
وسیله حاللهای با قطبیت متفاوت (استون ،اتانول ،متانول )
عصارهی دانههای جو را استخراج کردند .نتایج تحقیقات آن
ها نشان داد که بیش ترین راندمان عصارهگیری مربوط به
عصارهی متانولی است ( .)23ماساکو و همکاران راندمان
استخراج عصاره استونی ریشه گیاه سنا را  1/72درصد
گزارش دادند .فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی،
اتانولی و استونی دانه های جو نیز با دو روش مهار رادیکال
های آزاد و قدرت احیاکنندگی مورد بررسی و مقایسه قرار

گیاه 22 ،ترکیب اصلی و عمده شناسایی شد .ترکیبات آلی
شناسایی شده در عصاره ،با توجه به کتب مرجع به گروههای
متفاوتی از ترکیبات فیتوشیمیایی (ترپنها ،اسیدهای چرب،
هیدروکربنها ،ترکیبات هتروسیکلی ،فنلی و هیدروکسیل
آمینها (آلکالوئیدها) طبقه بندی شدند ( .)13با توجه به
طبقهبندی فیتوشیمیایی ترکیبات عصاره گیاه خارپنبه برگ
نازک مشخص شد ،ترکیبهای شناسایی شده به گروههای
متفاوت فیتوشیمیایی مانند ترپنها ،اسیدهای چرب،
هیدروکربنها ،ترکیبات هتروسیکلی و فنلی ،گلیکوزید و
آلکالوئیدها تعلق دارند .با توجه به درصد ،ترکیبات بهترتیب
زیر قرار میگیرند:
ترپنها> هیدروکربنها > آلکالوئیدها > اسیدهای چرب >
ترکیبات هتروسیکلی و فنلی > گلیکوزید.

گرفت .نتایج حاکی از آن بود که در هر دو روش ،عصاره

ترکیبات )-Neooleana-3(5),12-diene ( %92/78

استونی بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی را داشته و اختالف

،

درصد)،

معنی داری بین عصاره های اتانولی و متانولی مشاهده

)H1(2نفتالنون-a7،7،2،1،3،3،هگزاهیدرو-a7،3-دی

نگردید(.)21

متیل-1(-1-متیل اتنیل) ( 13/13درصد) و  -2،1دی متیل -

استفاده صحیح از گیاهان دارویی مستلزم ،شناخت ترکیب-

 -3هیدروکسی کربونیل -3 -آزافنانترن( 1/13درصد) عمده

های شیمیایی موجود در آنهاست زیرا وجود ترکیبهای

ترین ترکیبات عصاره گیاه خارپنبه برگ نازک میباشند .در

شیمیایی است که باعث اثر درمانی گیاه میگردد ( .)3از

گونه  Onopordon leptolepis DCبیشترین درصد

آنجا که گیاه خارپنبه برگ نازک در کشور ما به صورت

عصاره را ترکیب تری ترپنوئید A-Neooleana-

سنتی مصرف فراوانی دارد و یکی از گونههای بومی می-

 22/27( 3(5),12-dieneدرصد( تشکیل میدهد .بنابراین

باشد ،لذا بررسی مقدماتی فیتوشیمیایی سرشاخه گلدار،

با توجه به اینکه در دستگاه سوکسله استفاده از دمای باال

آدیپیک

اسید(1/12

منجر به افزایش حاللیت ترکیبات کم محلول در دمای پایین
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سلولی باشد (.)17

براساس بررسی طیف  GC-MSعصاره سرشاخه هوایی
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بحث

عصارهگیری و شناسایی اجزاء موجود در گونه گیاهی

مریم کالهی 91

این روش با حالل اتانول در استخراج تری ترپنوئید موجود

عالوهبراین ،توان کالیته کردن فلزات را دارند (.)23

در گیاه با درصد باال ،کارایی بیشتری دارد (.)3

همچنین نتایج آزمون  NBTنشان میدهد که عصاره

نتایج حاصل از سنجش توانایی زیستی نشان میدهد که
عصارههای اتانولی دو بخش سرشاخه هوایی و ساقه گونه
خارپنبه برگ نازک دارای بیشترین اثر ممانعتکنندگی
رشد سلولهای سرطانی است .طبق پژوهشهای انجام شده
سرشاخه هوایی و بخشهای سبز گیاه Onopordon
 Leptolepisبا استفاده از روشهای  FRAPو ، DPPH
سرشاخه هوایی این گیاه دارای فعالیت آنتی اکسیدانی پایینی
نسبت به بخشهای سبز دارد ( .)1طبق این پژوهش خاصیت
آنتی اکسیدانی به قطبیت حالل بستگی دارد .بطور کلی
عصاره بدست آمده از حاللهای غیرقطبی (هگزان) فعالیت
آنتی اکسیدانی پایینتری نسبت به عصاره حاصل از حالل-
های قطبی (متانول) دارند (12و .)1بنظر میرسد در پژوهش
حاضر حالل اتانول بدلیل قطبیت کم ،باعث میشود که

خاصیت آنتیاکسیدانی یکسانی میباشند .محمدی و
همکـاران در نتـایج بررسیهای خود به روی میزان ترکیبات
فنلی و قدرت آنتی اکسیدانی پوست میوه خرمالو نشان دادند
که عصاره اتـانولی از مقـدار ترکیبـات فنلی و آنتیاکسیدانی
بیشتری نسبت به عصاره متانولی برخوردار بودهاست
(،)23که این ترکیبات نقش مهمی در جذب رادیکالهای
آزاد سلولها دارند .در مطالعهای به روی جاروب کردن
رادیکالهای آزاد عصارههای آنتی اکسیدانی پوست فندق،
که به وسیله حالل های مختلفی استخراج شده بودند ،عصاره
متانولی با راندمان استخراج باالتر نسبت به عصارههای
اتانولی ،دارای ترکیبات فنلی و قدرت رادیکالگیرندگی
کمتری نسبت به عصاره به دست آمده از حالل اتانول بود
(.)23

میانگین میزان استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی

نتیجه گیری

(ترپنوئیدی ،آنتوسیانینها ،فالونوئیدی و )...بیشتر باشد.

با توجه به نتایج این تحقیق نوع حالل بر ویژگیهای

همانطور که قبال ذکر شد ،روش استخراج سوکسله باعث

استخراج عصاره (مانند زمان استخراج ،سرعت اختالط،

افزایش حاللیت ترکیبات پایدار در مقابل حرارت مانند

نسبت میزان پودر به حالل و اندازه ذرات پودر) و بر میزان

ترکیبات آنتی اکسیدانی(ترپنوئیدی ،فالوتوئیدی و )...می-

استخراج ترکیبات آنتیاکسیدانی تاثیر میگذارد .یافتههای

شود .بر اساس یافتههای محققین این ترکیبات آنتیاکسیدانی

ما حضور برخی از فیتوکمیکالها از جمله آلکالوئیدها،

ماده موثر اصلی گیاه خارپنبه برگ نازک هستند ،که دارای

گلیکوزیدهای سیانوژنیک  ،تاننها و استروئیدها را نشان

اثر ممانعت کنندگی بر رشد و حیات انواع سلولهای

میدهد .خواص دارویی و ضد سرطانی این گیاه ممکن

سرطانی میباشد .حضور انواع آنتوسیانینها و فالونوئیدها در

است به دلیل حضور برخی از ترکیبات آلکالوئیدی،

خارپنبه برگ نازک گزارش شدهاست (.)1

گلیکوزیدی و ترکیبات هتروسیکلی و فنلی و دیگر

در بررسی میزان کاهش رادیکال آزاد در سلولهای تیمار
شده به روش  NBTمشخص شد که عصاره بخشهای
متفاوت گیاه خارپنبه برگ نازک دارای فعالیت بدام اندازی
رادیکالهای آزاد هیدروکسیل و آنیونهای سوپراکسید
هستند که این ویژگی مربوط به آنتوسیانینها و ترکیبات

فیتوکمیکال ها موجود در این گیاه باشد که باعث فعالیت
آنتی اکسیدانی گیاه میشوند .عصاره بخشهای مختلف
گیاه فعالیت ضد سرطانی بر روی سلولهای سرطان روده
نشان دادند .بیشترین میزان فعالیت خنثی کردن رادیکالهای
آزاد سلولهای سرطانی در عصاره برگ گیاه مشاهده شد .با
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بر روی خواص آنتی اکسیدانی و رادیکالهای آزاد عصاره

اتانولی سرشاخه هوایی گیاه نسبت به عصاره ساقه دارای

] [ DOI: 10.29252/sjku.23.2.57

(مانند :رزینی ،صمغ ،واکسها و ترپنها) میشود ،استفاده از

پلیفنلی موجود در عصاره میباشد ( ،)22این ترکیبات
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... مطالعه فیتو شیمیایی و بررسی95

 ضدمیکروبی و ضدقارچی و همچنین تعیین کمیت،التهاب

O. توجه به خاصیت آنتی اکسیدانی باالی گونه

ترکیبات فیتوشیمی موجود در عصاره این گیاه مورد توجه

- استفاده از این گیاه بهعنوان گیاه داروئی میleptolepis

.است

 ترکیبات شیمیایی.تواند در درمان سرطان موثر باشد
شناختهشده در گیاه میتواند در ساخت و تولید داروهای

تشکر و قدردانی

 با توجه به نتایج به.شیمیایی و صنایع غذایی بکار گرفتهشود

نگارندگان از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به

 ارزیابی برخی از، به عنوان دیدگاههای آینده،دست آمده

.لحاظ تأمین هزینههای این پژوهش تشکر مینمایند

- ضد،فعالیتهای بیولوژیکی مانند فعالیتهای بهبود زخم
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