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Abstract 

Background: Stress oxidative factors are known to causes diseases resulting from metabolic 
disorders. Therefore, preventing, or at least decreasing the amount of these factors may have a positive 
impact on prevention or improvement of the metabolic problems. Recently, the herbal medicines are 
more considered due to more effectiveness. We designed the present study to evaluate anti-oxidant 
effect of aqueous extract of lavender (Lavandula angustifolia). 

Materials and Methods: For extract preparation, the dry aerial part of lavender mixed with 
boiling water for 4 hours and then the container was filtered and condensed in a bain marie. Finally, 
the extract was powdered by freeze dryer. The anti-oxidant activities of the herbal medicine samples in 
5, 10, 20 and 40 ppm concentrations were determined via DPPH method. This method is based on free 
radical scavenging of 2, 2- dipheny L-1-picrylhydrazyl(DPPH) reflected in the color and absorbance 
changes in spectrophotometery method in 520 nm. Finally the IC50 was calculated and compared with 
that of for vitamin C as a standard. 

Results: All doses of the aqueous extract of the lavender showed dose- dependent potent anti-
oxidant activity, So that, their differences were significant compared to control sample. The IC50 of 
the herbal medicine was 24.66 ppm that was less than the vitamin C of 2.3 ppm. 

Conclusion: As a potent anti-oxidant, the lavender aqueous extract can be effective in 
treatment of metabolic diseases. 
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  چکیده
هاي ناشی از اختالالت متابولیک  تولید فاکتورهاي استرس اکسیداتیو یکی از علل بروز بسیاري از بیماري :زمینه و هدف

هاي مربوط موثر باشـد. اخیـرا    یا بهبود بیماري تواند در جلوگیري رو کاهش تولید یا حذف این عوامل می باشد. از این می
گیاه عصاره آبی استفاده از گیاهان به دلیل اثر بخشی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه اثر آنتی اکسیدانی 

  اسطوخدوس مورد بررسی قرار گرفته است.
ساعت درون ظرف محتوي  4شک گیاه به مدت هاي خ در این مطالعه براي تهیه عصاره آبی، سرشاخه ها: مواد و روش

شود. در نهایت با استفاده از فریز  سپس محتواي ظرف فیلتر شده و با استفاده از بن ماري تغلیظ می ،آب جوش قرار گرفته
 20، 10، 5شود. براي سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره اسطوخدوس در غلظت هاي  درایر عصاره به پودر تبدیل می

اي بـه   هاي آزاد مـاده  استفاده شده است. در این روش که بر اساس به دام اندازي رادیکال DPPHاز روش  ppm  40و
تغییر میزان رنگ محلول از بنفش بـه بـی رنـگ و در     ،) استوار استDPPHپیکریل هیدرازیل (-1دي فنیل -2 و 2نام 

باشـد. در نهایـت بـا محاسـبه      ساس اندازه گیري مینانومتر ا 520نتیجه تغییر جذب آن در اسپکتروفوتومتر در طول موج 
عنوان شـاخص درنظـر   ه که ب Cدرصد ویتامین  50و مقایسه آن با غلظت مهار  ) عصارهIC50درصد ( 50غلظت مهار 

  گیرد. نتایج مورد بررسی بیشتر قرار می ،شود گرفته می
دوز مورد اسـتفاده داراي   4ی اسطوخدوس در هر دهد که عصاره آب نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می ها: یافته

که تفاوت آن با گروه کنترل منفی در  طوريه ب ،کند صورت وابسته به دوز اثر میه باشد که ب اثر آنتی اکسیدانی قوي می
دست آمد که در مقایسـه بـا   ه ب ppm 66/24عصاره آبی اسطوخدوس  IC50دار بود. مقدار  دوز مورد استفاده معنی 4هر 
  تري بود. باشد مقدار کم می ppm 3/2که  Cتامین وی

هاي مرتبط مـوثر   تواند در بهبود بیماري عصاره آبی اسطوخدوس داراي اثر آنتی اکسیدانی قوي بوده و می گیري: نتیجه
  باشد.

 هاي متابولیک عصاره آبی، آنتی اکسیدان، اسطوخدوس، بیماري واژگان کلیدي:
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  مقدمه
حداقل یکی از عوامـل تـاثیر گـذار در بسـیاري از     
اختالالت متابولیک فاکتورهاي اسـترس اکسـیداتیو هسـتند.    

ــ  ــا ح ــد ی ــوگیري از تولی ــابراین جل ــل اســترسبن زا  ذف عوام
هـاي مربـوط مـوثر     تواند در جلـوگیري یـا بهبـود بیمـاري     می

ــ ــال رادیکــال ه باشــد. ب ــوان مث ــاي آزاد و اســترس عن ــاي  ه ه
اکسیداتیو در پروسه نوروتوکسیسـیتی آمیلوئیـد بتـا در بـروز     

 وجـود  رغـم  . علـی )1(بیماري آلزایمر نقـش اساسـی دارنـد   
 بدن به دفاعی سیستم پالسما، در مختلف هاي اکسیدان آنتی

 در شده ایجاد آزاد هاي رادیکال بردن بین از به قادر تنهایی
 از اکسـیدان  آنتـی  تأمین به نیاز جهت به همین نیست، بدن

شود.  می تأمین یغذای طریق منابع از که دارد خارجی منابع
 اثر و کمتر سمیت با قوي هاي اکسیدان آنتی به نیاز بنابراین

 . امروزه)2(است ناپذیر اجتناب ضرورت یک تر بخشی بیش
 هـاي  اکسیدان آنتی تأمین تغذیه براي متخصصین از بسیاري

 را و سبزیجات جات میوه گیاهان، مصرف بدن، نیاز مورد
 هـاي  آنتی اکسـیدان  مصرف معموالً زیرا نمایند، می توصیه

 ایجـاد  بهتـري  درمـان  و کمتـر  جـانبی  عـوارض  گیـاهی 

 از غنـی  کـه  ملـه اسـطوخدوس  گیاهانی از ج .)3(نمایند می
 حفاظـت  تواننـد باعـث   مـی  اکسـیدان بـوده   ترکیبـات آنتـی  

اسـطوخدوس   کسـیداتیو شـوند.   هـاي ا  آسـیب  هـا از  سـلول 
ــرات   ــان اســت کــه داراي اث گیــاهی معطــر از خــانواده نعنایی
ــی     ــدالتهابی و آرام بخشـ ــه ضـ ــددي از جملـ ــانی متعـ درمـ

منظـور تهیـه   ه هاي هوایی این گیـاه بـ   . اکثرا اندام)4(باشد می
اثـرات  . از )5(گیـرد  یا اسانس مورد استفاده قـرار مـی   عصاره

توان به اثر آنتی اکسیدانی آن اشاره  درمانی مهم این گیاه می
اثر آنتی اکسـیدانی اسـانس    2010اي در سال  کرد. در مطالعه

هـاي   و انجام آنالیز DPPHاسطوخدوس با استفاده از روش 
کروماتوگرافی گازي و طیف سـنجی جرمـی مـورد بررسـی     

ــه اســ       ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــایج ای ــت. نت ــرار گرف انس ق
درصـد   89تواند تـا   اسطوخدوس با رفتاري وابسته به دوز می

چنـین در   . هـم )6(فعالیت آنتی اکسیدانی از خود نشـان دهـد  
اي با استفاده از روش تیوسـانات اثـر آنتـی اکسـیدانی      مطالعه

ــید   ــیون اسـ ــار پراکسیداسـ اســـانس اســـطوخدوس روي مهـ
هـاي ذکـر شـده     . با توجه به یافته)7(لینولئیک به اثبات رسید

اکسـیدانی اسـانس گیـاه     در خصوص اثـرات احتمـالی آنتـی   
اسطوخدوس در مطالعه حاضر اثر عصاره آبی اسـطوخدوس  

هـاي آزاد مـورد بررسـی قـرار      را در به دام انـدازي رادیکـال  
 دادیم. 

  

  ها مواد و روش
  عصارهآماده سازي و استخراج 

ــه   ــاه اســــطوخدوس گونــ نــــوع پرورشــــی گیــ
angustifolia    از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشـتی تهیـه

گـرم از   250شد. براي استخراج عصـاره آبـی گیـاه، مقـدار     
 1000هاي خشک شده گیـاه درون ظـرف محتـوي     سرشاخه

 4درب ظـرف بـراي مـدت     لیتر آب جوش ریخته شد و میلی
بعد محتـواي ظـرف فیلتـر    ساعت محکم بسته شد. در مرحله 

شد و مایع باقی مانده روي بـن مـاري قـرار گرفـت تـا بخـار       
دست آمد که بـا اسـتفاده   ه اي قیر مانند ب شود. در نهایت ماده

از فریز درایر به پودر تبدیل شد. این گونه از گیاه مورد تایید 
دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده 

  باشد. می 1092ریوم و داراي کد هربا
  مواد شیمیایی

ــل 2و2 ــدرازیل (1-دي فنی ــل هی ــرکت DPPHپیکری ) از ش
هـاي   سیگما (آلمان) خریداري شـد. متـانول و دیگـر محلـول    

  آلی نیز از شرکت مرك آلمان تهیه شدند.
  سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی

هاي مرسوم براي سـنجش   این روش یکی از روش
باشـد. ایـن روش    اي گیاهی میه اکسیدانی نمونه فعالیت آنتی

اي به نـام   هاي آزاد ماده مبتنی بر به دام اندازي میزان رادیکال
) با اسـتفاده از  DPPHپیکریل هیدرازیل (-1دي فنیل -2و2

باشد که سبب کاهش میزان جـذب   اکسیدانی می عوامل آنتی
ــوج  ــی 520در طــول م ــانومتر م ــول   ن شــود. مــوقعی کــه محل

DPPH تواند دهنـده اتـم هیـدروژن باشـد      اي که می با ماده
شـود کـه    شود فرم احیـاي رادیکـال تشـکیل مـی     مخلوط می

باشد. این واکنش سبب از بین رفتن  همراه با کاهش رنگ می
شود که شاخص آن تشـکیل بانـد جـذبی در     رنگ بنفش می

  باشد.  نانومتر می 520
ــت    ــزان فعالی ــراي ســنجش می ــه حاضــر ب در مطالع

ــی ــاره آ  آنت ــیدانی عص ــطوخدوس،  اکس ــی اس ــی 2ب ــر  میل لیت
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DPPH 100  لیتـر از   میلی 2میکروموالر محلول در متانول با
عصاره گیاه مخلوط شـد.   40و  ppm 5 ،10 ،20هاي  غلظت

دقیقه در دماي اتاق قرار گرفت.  30دست آمده را ه مخلوط ب
نـــانومتر توســـط   520هـــا در  بعـــد از آن جـــذب نمونـــه  

ــپکتروفتومتر (  ;Spectramax Gemini XSاسـ
Molecular Devices, Sunnyvale, CA ــدازه ) ان

گیري شد و میزان فعالیت آنتی اکسیدانی با استفاده از فرمول 
  زیر محاسبه شد:

  
  
  

لیتـر   میلـی  2لیتـر متـانول و    میلی 2نمونه بالنک شامل مخلوط 
ــه  ــاه و نمون ــاره گی ــامل  عص ــی 2اي ش ــر  میل  2و  DPPHلیت

عنـوان کنتـرل   ه ورد استفاده بهاي م لیتر عصاره با غلظت میلی
  منفی در نظر گرفته شد. 

  درصد 50غلظت مهار 
ــار   ــت مه ــبه غلط ــد ( 50محاس ــک IC50درص )  ی

باشد که در  روش خوب براي مقایسه فعالیت مواد دارویی می
ــایی دارو  50آن مقــدار دوزي کــه در آن  درصــد فعالیــت نه

ایـن  باشـد. در   گیري و مقایسه مـی  کند مالك اندازه بروز می
ــزان   ــز می ــایش نی ــرار IC50آزم ــایش   تک ــف آزم ــاي مختل ه

ــا  ــ Cویتــامین   IC50محاســبه شــده اســت و ب ــوان ه کــه ب عن
باشـد مقایسـه    اکسـیدانی مـی   شاخص سـنجش فعالیـت آنتـی   

ـ   می  Cویتـامین   IC50دسـت آمـده بـه    ه شود. هرچه مقـدار ب
اکســیدانی  تــر باشــد مــاده مــورد نظــر فعالیــت آنتــی  نزدیــک

اشت. در ادامه آزمایشـات نمـودار غلظـت    تري خواهد د قوي
درصد عصاره با رسم منحنـی درصـد مهـار در برابـر      50مهار 

غلظـت عصـاره محاسـبه شـد. بـدین صـورت کـه سـه نمونـه          
تهیه شد. در مرحله بعد سـریال   mg/ml 1استوك با غلظت 

درصد سه نمونـه   50رقتی از هر نمونه تهیه شد و غلظت مهار 
و میانگین آن محاسبه شد. ویتامین  جداگانه اندازه گیري شد

C عنـوان کنتـرل مثبـت در نظـر     ه هاي مختلف نیز ب با غلظت
گرفته شد. تمام آزمایشـات انجـام شـده بـه صـورت سـه بـار        

  تکرار انجام شد. 
  

  تجزیه و تحلیل آماري:
نتایج به دست آمده از آزمایشات با استفاده از نـرم  

رایش ویـ  One-Way ANOVAو با روش  SPSSافزار 
با یکدیگر مقایسه شـدند. تسـت تکمیلـی مـورد اسـتفاده       16

Tukey   بوده ومقـادیرP   دار تلقـی   معنـی  05/0کـوچکتر از
  گردید.

  

  ها یافته
  فعالیت آنتی اکسیدانی

ــی     ــاره آب ــیدانی عص ــی اکس ــت آنت ــی فعالی بررس
بار تکـرار انجـام    3صورت ه هاي اسطوخدوس که ب سرشاخه

اسطوخدوس فعالیـت فـوق    دهد که عصاره آبی شد نشان می
هـاي آزاد از خـود بـروز     اي در به دام انداختن رادیکال العاده
ــی اکســیدانی غلظــت 1دهد(جــدول  مــی ــاي  ). فعالیــت آنت ه

ــرار گرفــت (  ــورد بررســی ق  =F 4,10مختلــف عصــاره م

763.712; p<0.0001ــ ــایج ب ــده نشــان ه ). نت دســت آم
بـه   ppm 5دهد که عصاره آبی اسطوخدوس در غلظـت   می

هاي آزاد موجود را بـه دام   درصد از رادیکال 12±7/2یزان م
عنوان ه اي که ب داري را با نمونه انداخته است که تفاوت معنی

ــان     ــود نشــ ــده بــ ــه شــ ــر گرفتــ ــی در نظــ ــرل منفــ کنتــ
فعالیـت عصـاره    ppm 10). در غلظـت  p=0.001دهد( می

درصد افـزایش میـزان بـدام انـدازي      7/25±2/1 بیشتر شده و
را در مقایسه با نمونه کنترل منفی از خود نشان  رادیکال آزاد

نیـز   40و  ppm 20هـاي   ). در غلظـت p<0.0001دهد( می
ــب   ــه ترتیــ ــاره بــ ــد از  3/75±5/1و  45±3/2عصــ درصــ

کنــد کــه تفــاوت  را مهــار مــی DPPHهــاي آزاد  رادیکــال
ــی داري را در مقایســه بــا گــروه کنتــرل منفــی نشــان       معن

دهـد کــه   شـان مـی  ). ایـن موضــوع ن p<0.0001دهنـد(  مـی 
صـورت وابسـته بـه دوز    ه فعالیت عصاره آبی اسطوخدوس بـ 

هـاي   چنین نتایج مقایسـه فعالیـت غلظـت    اد. همدافزایش می 
دهـد کـه تفـاوت بـین      مختلف عصاره با یکـدیگر نشـان مـی   

کـه میـزان    طـوي ه باشـد بـ   دار مـی  هاي مختلف معنـی  غلظت
 ppm 10در مقایسـه بـا غلظـت     ppm 5داري غلظـت   معنی

ها در برابر  داري بقیه غلظت باشد و معنی می p=0.001رابر ب
  بوده است.  p<0.0001یکدیگر برابر 

 100 –جذب نمونه )  – نمونه کنترل منفی*(جذب 100

 منفی جذب نمونه کنترل
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دهد  صورت سه بار تکرار انجام شده است. نتایج نشان میه جدول بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی اسطوخدوس که ب .1جدول 
  یابد وابسته به دوز افزایش میصورت ه اکسیدانی عصاره آبی اسطوخدوس ب که فعالیت آنتی

  
  درصد 50محاسبه غلظت مهار 

ــودار  ــبه     1نم ــه محاس ــوط ب ــه مرب ــاره آبــی   IC50نتیج عص
به عنوان کنترل مثبت و  Cاسطوخدوس در مقایسه با ویتامین 

دهد.  را نشان می IC50شاخص استاندارد اندازه گیري میزان 
می باشد  C ppm  3/2ه براي ویتامین ارائه شد IC50مقدار 

گیـري غلظـت    که این مقدار براي سه مرحله انـدازه  در حالی

، ppm  17/24مهار عصـاره آبـی اسـطوخدوس بـه ترتیـب      
باشـد.   مـی  5/24±4/0و میانگین آن ها برابـر   12/25و  41/24

دهد که عصـاره آبـی اسـطوخدوس در     این موضوع نشان می
اکسـیدانی کمتـري از خـود     یت آنتـی فعال cمقایسه با ویتامین 

  باشد. دهد که قابل انتظار نیز می نشان می

 

 

 

 

 

  

  

 
  
  

دهد که عصاره آبی  نشان می Cمربوط به عصاره آبی اسطوخدوس در مقایسه با ویتامین  )IC50درصد ( 50نمودار غلظت مهار  .2شکل 
  اسطوخدوس فعالیت کمتري را دارد

غلظت 

ppm)(  
  P  میانگین   (ppm)درصد مهار نمونه کنترل منفی  میانگین DPPHدرصد مهار 

5  2/15  10  11  7/2±12  1/2  2  3/2  1/0±1/2  =0.001  

10  2/27  25  25  2/1± 7/25  1/5  8/4  2/5  3/0±1/5  <0.0001  

20  8/47  7/43  7/43  3/2±45  7/7  7  1/7  3/0±2/7  <0.0001  

40  74  77  75  5/1±3/75  14  7/12  1/13  6/0±2/13  <0.0001  

* 

IC
50

 (p
pm

)
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  بحث 
سـنجش فعالیـت آنتـی    نتایج حاصل از آزمایشات 

هــاي اســطوخدوس نشــان  اکســیدانی عصــاره آبــی سرشــاخه
دهـد کـه عصـاره آبـی ایـن گیـاه داراي خاصـیت آنتــی         مـی 

آورده  1باشد. همان طـور کـه در جـدول     اکسیدانی قوي می
شده است فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بـا افـزایش غلظـت    

چـه غلظـت عصـاره     که هـر  طوريه آن رابطه مستقیم دارد ب
شود فعالیت آنتـی اکسـیدانی آن    آبی اسطوخدوس بیشتر می

  یابد. نیز افزایش می
هـاي   امروزه اختالالت متابولیکی از جمله فـاکتور 

. از )8(رود هـاي مختلـف بـه شـمار مـی      مهم در بروز بیمـاري 
شـود   جمله عواملی که سبب بروز اخـتالالت متـابولیکی مـی   

ــال  ــود رادیک ــل اســترس زا در بــدن     وج ــاي آزاد و عوام ه
هـاي اکسـیداتیو    . مشخص شده است که استرس)9(باشند می

هاي متابولیک درگیر کننده سیستم  در پاتوفیزیولوژي بیماري
. بـراي مثـال مشـخص    )11 ،10(اعصاب مرکزي نقش دارنـد 

هاي اکسیداتیو از طریق افزایش میـزان   شده است که استرس
عنـوان یـک   ه پپتید آمیلوئید بتـا در بـروز بیمـاري آلزایمـر بـ     

 . مطالعـات )12(رونده نورولوژیک نقـش دارنـد   بیماري پیش

 کلیدي نقش اکسیداتیو هاي استرس که مهار دهند نشان می

جــا کــه  آن از .)13(هــاي متابولیــک دارد در درمـان بیمــاري 
ــم ــی    مکانیس ــدن عل ــاعی ب ــاي دف ــی    ه ــودن آنت ــم دارا ب رغ
هاي مختلف به تنهایی قادر به حذف تمام ترکیبـات   اکسیدان
باشند نیاز به استفاده از موادي با فعالیـت آنتـی    زا نمی استرس

شـود.   هاي آزاد مطـرح مـی   اکسیدانی و بدام اندازي رادیکال
تواننـد   اکسیدان میمطالعات نشان داده است که عوامل آنتی 

ــاري   ــم بیم ــود عالئ ــبب بهب ــوند   س ــک ش ــاي متابولی . )14(ه
Cheng      هـاي   اکسـیدان و همکاران ثابـت کردنـد کـه آنتـی

تواننـد از طریـق ممانعـت از پلیمریزاسـیون پپتیـد       مختلف می
آمیلوئید بتـا در بهبـود عالئـم بیمـاري آلزایمـر نقـش داشـته        

اي آزاد یـا  هـ  . بنابراین ممانعـت از تولیـد رادیکـال   )15(باشند
ها با استفاده از ترکیباتی با اثر بخشی بیشتر و اثرات  حذف آن

ـ  جانبی کمتر می عنـوان یـک روش درمـانی مناسـب     ه تواند ب
ستفاده از . امروزه ا)16(هاي مختلف مطرح شود براي بیماري

گیاهان دارویی به دلیل عوارض کمتر و اثـرات بیشـتر مـورد    
توجه زیادي قـرار گرفتـه اسـت. اسـطوخدوس نیـز از جملـه       
گیاهان دارویی با بوي مطبوع و طعم تلخ است که در رایحـه  

و اثر بهبـود دهنـده آن بـر     )17(شود درمانی از آن استفاده می
. بـا  )19 ،18(اختالالت شناختی در مغز به اثبات رسیده اسـت 

این رویکرد، ویژگی آنتـی اکسـیدانی گیـاه اسـطوخدوس و     
میزان اثربخشی آن در مقایسـه بـا آنتـی اکسـیدان اسـتاندارد      
ــت. گرچــه اســانس        ــا قــرار گرف ــه م ــلی مطالع ــدف اص ه

طـور وسـیع مـورد مطالعـه      اسطوخدوس از نظر فیتوشیمی بـه 
هاي درمانی عصاره آبـی ایـن گیـاه     قرار گرفته است اما جنبه

. حـاجی  )20 ،18(هنوز کامل مورد مطالعه قرار نگرفته اسـت 
هــاي  مهـدي پــور و همکـارانش اثــر آنتـی اکســیدانی بخـش    

هاي هوایی را  مریم کوهی از جمله ریشه و انداممختلف گیاه 
دسـت آمـده نشـان داد کـه     ه مورد بررسی قرار دادند. نتایج ب

انواع مختلف عصاره این گیاه رفتار متفاوتی از خود در بـدام  
چنـین مشـخص    دهند. هـم  هاي آزاد نشان می اندازي رادیکال

ــانولی قســمت  ــاه داراي  شــد کــه عصــاره مت هــاي هــوایی گی
چنـین در   . هـم )21(باشـد  ین اثـر آنتـی اکسـیدانی مـی    تر بیش

ي دیگري توسط دانشمندان برزیلی مشخص شـد کـه    مطالعه
اسانس گیاه مورد هیچ گونه فعالیت آنتی اکسـیدانی از خـود   

. نتایج مطالعه حاضـر بـا نتـایج آزمایشـات     )22(دهد نشان نمی
Lehrner   و همکاران در خصوص ویژگی آنتی اکسـیدانی

. اینکـه تـا چـه حـد     )23(دوس مطابقـت دارد اسانس اسطوخ
ــد در درمــان بیمــاري  ــی اســطوخدوس بتوان ــاي  عصــاره آب ه

هــاي بیشــتر و انجــام  متــابولیکی مــوثر باشــد نیازمنــد بررســی
  باشد. مطالعات کلینیکی می

  
  گیري نتیجه

وس بـه دلیـل دارا بـودن اثـر     عصاره آبی اسطوخد
هـاي   آنتی اکسیدانی قوي می تواند در بهبود و درمان بیماري

  متابولیک مختلف موثر باشد.
  

  تشکر و قدردانی
این مقاله منتج از طرح تحقیقاتی مصـوب شـوراي   
پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویان دانشـگاه علـوم پزشـکی    
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