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 9گروه زیستشناسی ،دانشكده علوم ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ایران
 2گروه آمار ،دانشكده علوم ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ایران

چکیده
گیاه عروسك پشت پرده ) (Physalis alkekengiاز خانواده سیبزمینی ) ،(Solanaceaeمنبعی غنی از آنتیاکسیدانهای
گوناگون است که برای درمان بیماریهای متعددی نظیر التهاب و روماتیسم توصیه میشود .در این پژوهش ،بخشهاای
مختلف گیاه مانند برگ ،غالف گل ،میوه سبز و نارنجی عروسك پشت پرده در طی مراحل مختلاف رویاش از حاوالی
تنكابن به صورت تصادفی جمعآوری و ویژگی آنتیاکسایدانتی آن ماالعاه شاد .فعالیات آنتایاکسایدانی باا اساتفاده از
آزمون به داماندازی رادیكال 9و 9دی فنیل-2-پیكریال-هیادرازین ،مهارکننادگی اکسیداسایون اساید چارب و قادرت
احیاکنندگی آهن سنجش شد .همچنین ،میزان فنل ،فالونوئید ،کوئرستین ،لوتئولین ،آنتوسیانین ،کاروتنوئید کل آنها نیاز
تعیین شد .آزمایشهای مختلف با  1تكرار ارزیاابی شادند .تكارار نتااین نشاان داد کاه میازان فنال ،فالونوئیاد و قابلیات
احیا کنندگی آهان در بارگ باه طاور درخاور تاوجهی بیشاتر از ساایر بخاشهاا باود .بیشاترین مقادار کاروتنوئیاد کال
( ،)90/01±9/11 mg/g FWفعالیااات آنتااایاکسااایدانی باااه روش  )9/09±0/291 g/g FW( DPPHو مهارکننااادگی
اکسیداسیون اسید چرب ( 01/13±1/31درصد) در میوه نارنجی مشاهده شد .بیشترین مقادار لوتئاولین در بارگ مرحلاه
میوه سبز ( )0/910±0/009 mg/g DWبه دست آمد .کوئرستین فقا در بارگ مرحلاه رویشای و گالدهای باه ترتیاب
 1/2±0/01 µg/g DWو  1±0/13به دست آمد.
واژههای کلیدی :آنتیاکسیدان ،عروسك پشت پرده ،فالونوئید ،مراحل مختلف رویش

مقدمه

تنشزایی است که موجودات زناده هار روز در معار

توانایی افزایش تولید مولكولهای فعاال شایمیایی از

آنها هستند .گونههای فعال اکسیژن در ایجاد و بادخیمی

جملااه گونااههااای فعااال اکساایژن ویژگاای کلاای عواماال

بیماااریهااایی نظیاار ساارطان ،دیاباات ،نقاارس ،پیااری و

*نویسنده مسؤول :نشانی پست الكترونیك ،m.mianabadi@gu.ac.ir :شماره تماس09092211111 :
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بیماریهای قلبی-عروقی مؤثرند (Kris-Ethertonmet

توانایی هیادرونندهای عصااره) (Miliauskas et al.,

) .et al., 2002سیساتمهاای آنتایاکسایدان بافاتهاای

) ،2004ماالعاااه مهاااار اکسیداسااایون لینولئیاااك اساااید

گیاهی شامل آنزیم هاای پاییناده  ROSمانناد کاتاایز،

) (BCBو سنجش فعالیت آنتیاکسایدانی عصاارههاا بار

سوپراکسیددیساااموتاز ،پراکسااایدازها و آنااازیمهاااای

اساس توانایی احیاکننادگی آهان دو فرفیتای )(FRAP

سم زدای فرآورده هاای حاصال از پراکسیداسایون لی یاد

) (Benzie and Strain, 1999ناام بارد .ایان ساه روش

مانناااااد گلوتااااااتیون-S-ترانسااااافراز ،فسااااافولی ید-

سنجش ،در ویژگایهاایی مانناد ناوع سوبساترا ،شارای

هیدروپراکساااایدگلوتاتیون پراکساااایداز ،آسااااكوربات

واکنش ،روش های کمی کردن دادهها و  ...از یكادیگر

پراکساایداز و شاابكهای از آنتاایاکساایدانهااای بااا جاارم

متفاوتنااد ) .(Conforti et al., 2007بسااته بااه روش

مولكولی کم مانناد آساكوربات ،گلوتااتیون ،ترکیباات

ساانجش بااه کااار باارده شااده ،عصااارههااای گیاااهی در

فنلی ،توکوفرولها ،کاروتنوئیدها و  ...هستند .به عاالوه،

دورههای مختلاف تواناایی آنتایاکسایدانتی متفااوتی را

مجموعااه کاااملی از آناازیمهااا شااامل مونااو دهیاادرو

نشان میدهناد ) .(Gardner et al., 2000روش FRAP

آسكوربات ردوکتاز ،دهیادرو آساكوربات ردوکتااز و

فعالیت آنتی اکسایدانی عصااره هاا را بار اسااس تواناایی

گلوتاتیون ردوکتاز برای تولید مجادد شاكلهاای فعاال

احیاکنندگی آهن می سنجد و مااابب تحقیقاات Deepa

آنتیاکسیدانها نیااز هساتند ).(Blokhina et al., 2003

و همكااااران ( )2000در حقیقااات ،تخماااین ویژگااای

گیاااه عروسااك پشاات پاارده بااا نااام علماای Physalis

آنتیاکسیدانی ترکیبات محلول در آب را نشان میدهد.

 alkekengiمتعلااب بااه خااانواده ساایبزمیناای ،دارای 00

 Gardnerو همكاران ( )2000با انادازهگیاری  FRAPو

گونه در دنیا و  2گوناه در ایاران اسات .گیااهی علفای،

مقدار آسكوربیك اسید در عصاره پرتغاال نشاان دادناد

یك ساله یا چند ساله به ارتفاع  30تاا  10ساانتیمتار ،باه

کاااه محتاااوای آساااكوربیك اساااید باااا ویژگااایهاااای

صااورت خااودرو در اسااتانهااای مازناادران ،گاایالن و

آنتیاکسیدانی عصااره باا روش  FRAPارتباا مساتقیم

گلستان میروید .از این گیاه برای درمان بیمارهایی نظیر

دارد .اندازهگیری ویژگی آنتیاکسیدانی از طریاب مهاار

سنگ کلیه و مجاری ادراری ،نقرس و ه اتیات اساتفاده

لینولئیااك اسااید (روش  ،)BCBتوانااایی بازدارناادگی

ماایشاااود ) .(Amini, 2004از آنجاااا کاااه ترکیباااات

پراکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشاباع مازدون نظیار

آنتیاکسیدانی گوناگون از طریب سازوکارهای مختلفای

لینولئیك اسید و آراشیدونیك اساید را نشاان مایدهاد.

عمل میکنند ،واضح است که تنها یك روش نمیتواند

لی یدهای غشایی غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع باوده

هاای درگیار در

که بیشترین حساسیت را به اکسیداسیون دارند (Ordon

ویژگیهای آنتیاکسایدانی ارایاه دهاد (Pellegrini et

) Menichini .et al., 2006و همكااران ( )2000نشاان

) .al., 2000از روشهای معروف اندازهگیاری ویژگای

دادنااد کااه ساانجش  BCBدر گیاااه ارتبااا خااای بااا

آنتیاکسیدانی میتوان به روش باه دامانادازی رادیكاال

ترکیباااات کاروتنوئیااادی آن دارد .فعالیااات پاییشااای

9و -9دی فنیل-2-پیكریل هیدرازیل ( ،DPPHبر مبنای

رادیكالهای آزاد موجود در عصاره با اساتفاده از روش

پیشبینی جامعی از تاثثیر تماام شااخ
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 DPPHساانجش ماایشااود کااه  Veliogluو همكاااران

اندازهگیری محتوای فنلل فوونوییلد آنتوسلیانین و

( )9110گااازارش کردناااد کاااه باااا ترکیباااات فنلااای و

کاروتنویید کل عصارههای گیاه عروسک پشت پرده

فالونوئیدی در گیاه ارتبا خای دارد .از آنجاا کاه اثار

برای اندازهگیری محتوای فنل کل به  900میكرولیتر

آنتیاکسیدانی عصاره گیاه عروسك پشت پرده در طای

از عصاره گیاه 2 ،میلیلیتار کربناات سادیم ( 2درصاد)،

مراحل مختلف رشد تاکنون گزارش نشده اسات ،بادین

 2/0میلیلیتر آب مقار و  900میكرولیتار معارف فاولین

منظور سه روش اساتاندارد بارای ایان پاژوهش انتخااب

ساایوکالچو ) 10( (Folin–Ciocalteu’sدرصااد) اضااافه

شااد .بنااابراین ،هاادف از ایاان پااژوهش تعیااین فعالیاات

شد .پی از گذشت  30دقیقه جذب آنها در طاول ماون

آنتاااایاکساااایدانی و میاااازان برخاااای از ترکیبااااات

 020نانومتر نسبت به شاهد ثبات شاد .گالیاك اساید باه

آنتاایآکساایدانهااای غیاار آنزیماای عصاااره خااام گیاااه

عنوان استاندارد برای رسم منحنی استاندارد استفاده شد.

عروساك پشات پارده نظیاار فنال کال ،فالونوئیاد کاال،

محتوای فنل کل عصارهها بار اسااس میلایگارم معاادل

آنتوسااایانین ،کاروتنوئیاااد کااال و مقااادار کوئرساااتین،

گالیك اساید بار گارم وزن خشاك گیااه گازارش شاد

لوتئولین در مراحل مختلف رشد است تا بتوان مرحلهای

).(Meda et al., 2005

که بیشترین مقدار ترکیبات و ویژگی آنتایاکسایدانی را
دارد انتخاب و برداشت کرد.

برای سنجش میزان فالونوئید کل به  100میكرولیتار
از هار عصااره  9/1میلایلیتار متاانول ( 00درصاد)900 ،
میكرولیتر محلاول آلومینیاوم کلریاد ( 90درصاد)900 ،

مواد و روشها

میكرولیتر محلول استات پتاسیم  9مویر و  2/0میلیلیتار

جمعآوری گیاه و عصارهگیری

آب مقار اضافه شد .جذب مخلو پی از گذشات 10

بخش های مختلاف گیااه عروساك پشات پارده از

دقیقااه در طااول مااون  191نااانومتر نساابت بااه بالنااك

جمله برگ ،غالف گل ،میاوه سابز و ناارنجی در طای

اندازهگیری شد .بالنك حاوی تمام ترکیباات یااد شاده

دوران رشد از حوالی تنكابن جمع آوری شد .نموناههاا

در بای بود ،اما به جای عصاره ،هماان حجام متاانول 00

در سایه و در مجااورت هاوا خشاك و سا ی آسایاب

درصااد بااه آن اضااافه شااده بااود .باارای رساام منحناای

شد .مقدار یك گرم از هر نمونه در  10میلی لیتر متانول

استاندارد از کوئرستین استفاده شد .میزان فالونوئید کال

 00درصد خیسانده و به مدت  10ساعت در دمای اتاق

عصارهها بر اساس میلیگرم معاادل کوئرساتین بار گارم

نگهااداری شااد .پاای از طاای شاادن زمااان مااورد نظاار،

وزن خشك گیاه گزارش شد ).(Chang et al., 2002

عصاره ها صاف شد .س ی حالل در دمای کمتار از 10

برای سنجش میزان آنتوسیانین کل مقدار  0/02گرم

درجه سانتیگراد توس دستگاه تبخیار در خاال تبخیار

از بافت خشك گیاهی با  1میلیلیتر محلول کلریدریك

شد .باقیمانده برای انجام آزمایشها در یخچال با دمای

اسید یك درصد متانول در یك هاون چینی ساییده شد.

 1درجه سانتیگراد نگهداری شد (Pourmorad et al.,

محلول حاصل به مدت  21ساعت در یخچال نگهاداری

).2006

شد .س ی ،محلول به مادت  90دقیقاه و در  93000دور
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سانتریفیون شد .فاز رویی برداشته و جذب محلول هاا در

تحلیل HPLC

طاااول ماااون  130و  110ناااانومتر نسااابت باااه شااااهد

از دسااااتگاه  HPLCماااادل  Merk Hitachiبااااا

اناادازهگیااری شااد .از محلااول کلریاادریك اسااید یااك

آشكارسااااز  UV/VISو سااااتون  C18فاااااز معكااااوس

درصااد متااانول بااه عنااوان شاااهد اسااتفاده شااد .میاازان

 ،Lichrospher 100ابعاد  ،210 × 1 mmاندازه ذرات 1

آنتوساایانین باارای هاار عصاااره بااا اسااتفاده از راباااه زیاار

میكرومتر ،برای سنجش لوتئاولین و کوئرساتین اساتفاده

محاسبه شد ).(Mita et al,. 1997

شد .فاز متحرک شامل متانول استونیتریل ،استیك اسید،

(A=A130-)0/21× A110

فسااافریك اساااید ،آب ( )00 :10 :9 :9 :930و سااارعت

 :Aجذب محلول (اعداد اندیی نشانگر طول مونهاایی

جریااان براباار  0/1میلاایلیتاار باار دقیقااه و ماادت زمااان

است که جذب در آنها اندازهگیری شده است).

کروماتوگرافی  21دقیقه بود .طیفها در طول مون 312

برای سنجش میزان کاروتنوئید کل ،مقادار  0/01گارم

نانومتر ثبت شدند .مساحت ساح زیر هر یك از پیكها

از بافت تازه گیاهی باا  1میلایلیتار اساتون در هااون چینای

محاسابه و منحناای اساتاندارد لوتئااولین و کوئرساتین نیااز

سرد و در حمام یخ همونن شد .س ی به هموننای حاصال

رسم شد (شكل .)9

یك گرم سولفات سدیم بدون آب افازوده و باا اساتفاده از

فعالیت به داماندازی رادیکال DPPH

کاغذ صافی ،صاف شد .محلول صااف شاده باا اساتون باه

غلظاتهااای مختلااف عصاااره بااا  2میلاایلیتاار محلااول

حجم  90میلیلیتر رساانده شاد و باه مادت  90دقیقاه و در

متانولی  0/001درصد  DPPHمخلو شد .محلول شااهد

 2100دور سااانتریفیون شااد .فاااز رویاای برداشااته و جااذب

شااامل  2میلاایلیتاار  DPPHو  2میلاایلیتاار متااانول اساات.

محلول در طول مونهاای  111 ،112و  100ناانومتر نسابت

محلولها به مدت  30دقیقه در تااریكی و در دماای اتااق

به شاهد اندازهگیری شد .از استون به عناوان شااهد اساتفاده

نگهداری شدند .جذب نمونهها در  190ناانومتر در مقابال

شااد .میاازان کاروتنوئیااد باارای هاار عصاااره بااا اسااتفاده از

شاهد متانول خوانده شد .درصد مهار رادیكال آزاد )(%I

فرمولهای زیر محاسبه شد ).(Lichtenthaler, 1987

هر عصاره به کمك فرمول محاسبه شد:

Ca = 99/21 A 112 - 2/01 A111

. %I = (A control - A sample) / A control ×100

Cb = 20/93 A111 - 1/91 A112

بر اسااس اطالعاات حاصال IC50 ،عصااره (غلظتای از

Ct = 9000 A 100 - 9/1 A Ca - 13/91 Cb / 291

سوبسترا بر حسب میلیگارم اسات بار میلایلیتار کاه بارای

 :Caمیزان کلروفیل  :Cb ،aمیزان کلروفیال  :Ct ،bمیازان

احیااای رادیكااال  DPPHبااه میاازان  10درصااد اولیااه نیاااز

کاروتنوئید کل است.

است) ،از منحنی درصد مهار در مقابل غلظتهای مختلاف

انللدازهگیللری محتللوای کویرسللتین و لوت للولین

عصاره به دست آماد .باا محاسابه  IC50بارای آساكوربیك

عصارههای گیاهی

اسید ،به عنوان استاندارد و با استفاده از فرمول زیار ،دادههاا

محتوای کوئرستین و لوتئولین عصارهها با اساتفاده از
کروماتوگرافی مایع باا کاارایی باای تعیاین شاد (Chen

).and Xiao, 2005

بر اساس فعالیت آنتیاکسایدانی معاادل آساكوربیك اساید
) (AEACبیان شدند ).(Miliauskas et al., 2004
/IC50 sample×1000

.AEAC (mg AA/g dw) = IC50 ascorbate
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شااااكل  -9کروماااااتوگرامهااااای حاصاااال از تزریااااب بااااه .HPLC
الف) استاندارد کوئرستین ،ب) استاندارد لوتئولین ،پ) نمونه گیاهی.

بررسی قدرت احیاکنندگی آهن )(FRAP

درجه سانتیگراد انكوباه شاد .جاذب محلاولهاا در 113

در ایااااان روش ،ویژگااااای الكتاااااروندهنااااادگی

نانومتر نسبت به شااهد (شاامل  10میكرولیتار آب مقاار

آنتیاکسیدان هاا در اسایدیته پاایین باعای احیاا کااتیون

به همراه  9/1میلیلیتار معارف ،)FRAPخواناده شاد .از

فریااك بااه فاارو ) Fe+3بااه  (Fe+2ماایشااود .بنااابراین،

آمونیااوم فاارو سااولفات بااه عنااوان شاااهد باارای مقایسااه

آنتیاکسیدانها قادرند کم لكی بیرنگ فریاك-تاری

استفاده شد ).(Then et al., 2003

پیریدیل-تریازین را به کم لكی آبی رناگ فارو-تاری

سنجش ویژگی مهار پراکسیداسیون لیپید )(BCB

پیریدیل-تریازین تبدیل نمایناد کاه در طاول ماون 113

فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هاای عروساك پشات

نانومتر جذب دارد .به منظور سنجش این ویژگی ،مقدار

پرده برای جلوگیری از اکسیداسیون لینولئیاك اساید باا

 0/9گرم از بافت فریز شاده گیااهی باا  1میلایلیتار آب

روش بتاکاااااروتن-لینولئیااااك اسااااید بررساااای شااااد

مقار در هااون چینای سارد در حماام یاخ همگان شاد.

) .(Kumazawa et al., 2002به مقادار  900میكرولیتار

همگنای حاصل با استفاده از کاغذ صافی واتمن شاماره

از عصاره گیاهی رقیب شده با متانول 3 ،میلیلیتر معارف

یك صاف شاد .سا ی باه  10میكرولیتار از عصااره باه

بتاکاروتن-لینولئیك اسید اضافه و جاذب نخساتین ایان

دست آمده  9/1میلایلیتار معارف ( FRAPباافر اساتات

محلااول در زمااان صاافر در طااول مااون  100نااانومتر

ساادیم  300میلاایمااویر بااا اساایدیته  ،3/1فریااك-تااری

اندازهگیری شد .محلول به مدت  10دقیقه در بان مااری

پرییاادیل-اس -تریااازین و فریااك کلریااد) اضااافه شااد.

 10درجه سانتیگراد انكوباه شاد .پای از گذشات زماان

مخلو حاصل ورتكی و به مدت  1دقیقه در دمای 30

مورد نظر ،جذب نموناههاا در هماان طاول ماون پیشاین
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ثبت شد .نمونه بالنك باه جاای عصااره گیااهی حااوی

 39/00±2/10اکیواین میلیگرم گالیگ اساید در گارم

متانول باود .سارعت تجزیاه بتاکااروتن ) (DRو درصاد

پودر گیاه به دست آمد کاه نسابت باه میاوه ناارنجی 210

فعالیت آنتیاکسیدانی عصارهها ) (%AOXبا اساتفاده از

درصد و نسبت به غالف نارنجی  09درصد افزایش نشاان

فرمولهای زیر محاسبه شد:

داد .نتااااین حاصااال از سااانجش محتاااوای فالونوئیاااد
DR = Ln (Ainitial / At) / 60

عصاره های گیاه عروسك پشت پرده در مراحل مختلاف

..

.% AOX = [ ( DR Control – DR Sample) / DR Control ] × 100.

نمونهبرداری بر اساس روش کلریمتری آلومینیاوم کلریاد

در رواب بای  Ainitialو  Atبه ترتیب ،جذب نمونههاا

(شكل -2ب و جدول  )9نشاان داد کاه در بارگ مرحلاه

در زمان شروع و پی از گذشت زمان  10دقیقه است.

رویشی گیاه میزان فالونوئید تقریبا اندک باود و همزماان

تحلیل آماری

با رشد گیاه ،در برگ مرحلاه گالدهای میازان ترکیباات

همه اندازهگیریها در  3تكارار و هماه اطالعاات باه

فالونوئیاادی تااا حاادود باایش از دو براباار باارگ مرحلااه

شااكل میااانگین  ±انحااراف اسااتاندارد گاازارش شااد .از

رویشی و به بیشاترین مقادار خاود افازایش یافات .مقادار

آنالیز واریاانی یاك ساویه ) (ANOVAبارای مقایساه

فالونوئید کل در اندامهای زایشای ،میاوه و غاالف گال،

میانگینها استفاده شد و در صاورت معنایداری آزماون

کمترین مقدار را به خود اختصاا

داد .همچناین ،نتااین

دانكن برای مقایسات زوجی اساتفاده شاد .همچناین ،از

نشااان داد کااه میاازان لوتئااولین بااه عنااوان یااك ترکیااب

ناارمافاازار  SPSSنسااخه  91/0باارای محاساابه ضااریب

فالونوئیدی در برگ مرحله رویشی اندک باوده ،همگاام

همبستگی بین مشخصهها استفاده شاد .نتااین باا احتماال

با رشد گیاه بیشترین مقدار آن در برگ مرحله میاوه سابز

 P<0/01معناایدار در نظاار گرفتااه شااد .مقااادیر  IC50از

مشاهده شاد (شاكل -2پ) .در حاالی کاه کوئرساتین باه

برازش رگرسیون خای بین درصد مهاار و غلظاتهاای

عنوان نوع دیگری از ترکیبات فالنوئیادی فقا در بارگ

مربوطه به دست آمد.

مراحل رویشی و گالدهای مشااهده شاد و مقادار آن باه
ترتیب  1/2 ± 0/01و  1 ±0/13میكروگرم بر گارم بافات

نتایج

خشااك گیاااه بااه دساات آمااد .نتاااین حاصاال از ساانجش

تحلیاال مقایسااهای مراحاال مختلااف نمونااهباارداری باار

محتوای آنتوسایانین کال گیااه عروساك پشات پارده در

محتوای فنل کل گیاه عروسك پشت پارده نشاان داد کاه

مراحل مختلاف نموناهبارداری نشاان مایدهاد کاه تاثثیر

تااثثیر دورههااای مختلااف رشااد باار میاازان فناال کاال در

زمانهای مختلف نموناهبارداری بار میازان ایان ترکیباات

بخشهای مختلف گیااه معنایدار باود (شاكل -2الاف و

معنیدار است (جدول  9و شاكل -2ت) .بیشاترین مقادار

جدول  .)9مقایسه میانگین دادههای فنل کل عصااره گیااه

آنتوسیانین به بارگ مرحلاه رویشای (± 0/31 mg/gDW

در مراحل مختلف رشد نشان داد کاه میازان فنال کال در

 )33/09مربو است .این میزان در برگ در طای مراحال

باارگ بیشااتر از میااوه و غااالف گاال بااود .بااه طااوری کااه

زایشی کاهش اندکی یافته ،در میوه سبز و غالف سابز باه

بیشااترین میاازان فناال کاال در باارگ مرحلااه بلااو میااوه

کمینه مقدار خود ،به ترتیاب  9/3 ± 0/29و 1/31± 0/10

900
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میلیگرم بر گرم وزن خشك بافات ،رساید .نتااین آناالیز

-2ث) نشان داد که میازان کاروتنوئیاد در بارگ مراحال

واریانی (جدول  ،)9نشان میدهد که بخشهای مختلف

رویشی و زایشی اندک بوده ،در حاالی کاه در میاوههاای

نمونهبرداری شده طی مراحل فنولونیك تثثیر معنایداری

سبز و نارنجی به صورت معنیداری بیشتر باود و بیشاترین

بر میزان کاروتنوئید کل داشت .مقایسه میانگینها (شاكل

میزان کاروتنوئید در میوه نارنجی مشاهده شد.
ب

الف

ت

پ

شكل  -2مقایسه تثثیر مراحل مختلف نموناهبارداری بار میازان برخای

ث

ترکیبات آنتیاکسیدانی گیاه عروسك پشت پرده .الف) محتوای فنال
کل؛ ب) محتوای فالونوئید کل؛ پ) محتوای لوتئاولین؛ ت) محتاوای
آنتوساایانین کاال؛ ث) محتااوای کاروتنوئیااد کاال .مقااادیر میااانگین
دادهها انحراف استاندارد است .حروف یكسان بیاانگر عادم اخاتالف
معنیدار با استفاده از آزمون دانكن در ساح احتمال  1درصد است.
جدول  -9تجزیه واریانی محتوای برخی آنتیاکسیدانهای غیر آنزیمی گیاه عروسك پشات پارده در مراحال مختلاف نموناهبارداری ** .در سااح
کمتر از  9درصد معنیدار است .اعداد جدول مربو به هر آنتیاکسیدان بیانگر میانگین مربعات است :DW .وزن خشك گیاه؛  :FWوزن تر گیاه
محتوای

محتوای

محتوای

محتوای

محتوای

محتوای

فنل کل

فالونوئید کل

لوتئولین

کوئرستین

آنتوسیانین کل

کاروتنوئید کل

mg/gDW

mg/gDW

mg/gDW

μg/gDW

mg/gDW

mg/gFW

**

**

**

**

منبع تغییر

درجه آزادی

مراحل نمونهبرداری

0

** 933/90

خاا

91

3/93

21/19

0/010

0/0012

0/ 000029

**

0/00030

0/0000009

119/11
3/12

21/12

0/112
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فعالیت به داماندازی رادیکال DPPH

نمونه برداری بر میازان مهاار اکسیداسایون لی یاد معنایدار

بااا توجااه بااه روش ساانجش ،عصااارههااای گیاااهی در

است (جدول  .)2نتاین نشان داد که بیشترین میزان درصد

دورههای مختلف رشد توانایی آنتایاکسایدانی متفااوتی را

مهار پراکسیداسیون لی ید در میوه نارنجی است که از نظار

نشان دادند .ماابب جدول تجزیاه آناالیز واریاانی (جادول

عددی از سایر مراحل فنولونیك بیشاتر اسات .باا وجاود

 ،)2تثثیر مراحال مختلاف نموناهبارداری بار میازان فعالیات

این ،این میزان تفاوت معنیداری با برگ مراحل رویشای،

آنتاایاکساایدانی بااه روش  DPPHمعناایدار بااود .در ایاان

گلدهی و میوه سبز نداشت (شكل -3پ).

روش ،فعالیت آنتایاکسایدانی در بارگ مراحال رویشای،

بررسی همبستگی بین شاخص هلای انلدازه گیلری

زایشی و غالف گل کام باود ،در حاالی کاه در میاوه سابز

شللده در مراحللل مختلللف نمونللهبللرداری گیللاه

افزایش نشان داد .با این حال ،در میوه بالغ (میوه نارنجی) باه

عروسک پشت پرده

طور معنیداری به بیشینه مقدار خود رسید (شكل -3الف).

بررساای همبسااتگی بااین مقااادیر ساانجش فعالیاات
آنتیاکسیدانی عصارههاا باا دیگار عوامال انادازهگیاری

سنجش قدرت احیا کنندگی آهن

نتاین حاصل از سنجش  FRAPنشان داد کاه میازان

شده نشان میدهد کاه سانجش فعالیات آنتایاکسایدانی

فعالیت آنتیاکسیدانی در برگها در طای رشاد گیااه از

روش  ،DPPHبا محتوای کاروتنوئیاد همبساتگی متبات

مرحلااه رویشاای بااه مرحلااه زایشاای افاازایش معناایداری

معناایداری در ساااح  9درصااد و بااا محتااوای فناال،

داشت .همچنین ،در میاوه و جاام گال نیاز باا بلاو ایان

فالونوئیاد کاال ،لوتئااولین و آنتوساایانین کاال همبسااتگی

بافتها افزایش معنایداری مشااهده شاد .باا ایان روش،

منفاای معناایداری (در ساااح  9درصااد) دارد .همچنااین،

بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی در برگ مرحله میوهدهی

سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی به روش  FRAPبا میازان

 0/221±0/031میلی مول یون فرو بر گرم بافت خشاك

فنل ،فالونوئیاد کال ،لوتئاولین و آنتوسایانین همبساتگی

به دست آمد (شكل -3ب و جدول .)2

متبت معنیداری دارد .بررسی همبستگی سنجش فعالیت

فعالیت مهار پراکسیداسیون لیپید )(BCB

آنتیاکسیدانی باه روش  BCBنیاز حااکی از همبساتگی

تحلیل مقایسه ای نشان داد کاه تاثثیر مراحال مختلاف

متبت معنیدار با محتوای کاروتنوئید است (جدول .)3

جدول  -2تجزیه واریانی میزان فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه عروسك پشت پرده در مراحل مختلف نمونهبرداری ** .در ساح کمتر از  9درصد
معنیدار است.
فعالیت آنتیاکسیدانی

فعالیت آنتیاکسیدانی

فعالیت آنتیاکسیدانی

(روش )DPPH

(روش )FRAP

(روش (BCB

** 0/091

** 021/21

0/0009

900/20

منبع تغییر

درجه آزادی

مراحل نمونهبرداری

0

** 9920201/10

خاا

91

1111/11
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ب

الف

پ

شكل  -3مقایسه تثثیر مراحل مختلف نمونهبارداری بار میازان فعالیات
آنتاایاکساایدانی گیاااه عروسااك پشاات پاارده .الااف) روش DPPH؛
ب) روش FRAP؛ پ) روش  .BCBمقادیر میانگین دادهها انحراف
استاندارد است .حروف یكسان بیانگر عدم اختالف معنیدار با استفاده
از آزمون دانكن در ساح احتمال  1درصد است.

بحث

سایر عوامل (جدولهای  9و  ،)2در بخشهای مختلف

سیستم دفاع آنتی اکسایدانی در تماام مراحال رشاد

گ یاااه در طاای مراحاال رویشاای نشااان داد کااه توانااایی

گیاهان فعال است .عمل این آنتی اکسیدان هاا متفااوت

آنتی اکسیدان ها به طور شایان تاوجهی در طای مراحال

است و به طور گسترده با چنادین عامال مانناد مراحال

رویشی متغیر است .بادین ترتیاب باا توجاه باه درصاد

بلو  ،شرای آب و هوایی ،بخش های مورد استفاده از

ترکیبات گوناگون و ویژگی های آنتی اکسایدانی آنهاا

گیاه ،شرای برداشات و ذخیاره ساازی تغییار مای کناد

در برابر اکسیدان های مختلف ،برداشت گیاه به منظاور

) .(Mejia et al., 1988در طی بلو گیاهان ،تغییارات

مقابلاه باا اکسایدانی ویاژه مای تواناد در مرحلاه نمااوی

فیتوشیمیایی بر فعالیت آنتی اکسیدانی آنها مؤثر است و

مناسب انجام شود.

کیفیت غذایی اناواع مختلاف میاوه و سابزیجات را در

از آنجااا کااه ترکیبااات آنتاایاکساایدانی متفاااوت در

تحت تثثیر قرار میدهد (Conforti et

شاارای در شیشااه ) (in vitroاز طریااب سااازوکارهای

) .al., 2007در ا ین ماالعه ،گیاه عروسك پشت پارده

مختلفی عمل میکنند ،واضح است که تنهاا یاك روش

در مراحاال مختلااف رشااد از رویشااگاه طبیعاای خااود

نمیتواند پیشبینای جاامعی از تاثثیر هماه شااخ

هاای

جمع آوری و ماالعه شد .وجاود اخاتالف معنای دار در

درگیر در ویژگی آنتیاکسیدانی ارایه دهاد (Aruoma,

ویژگاایهااای آنتاای اکساایدانی ،میاازان ترکیبااات فنلاای،

) .2003بنااابراین ،در ایاان تحقیااب از سااه روش ساانجش

فالونوئیدی ،آنتوسایانین ،محتاوای کاروتنوئیاد کال و

 DPPH ،FRAPو  BCBبااااارای ارزیاااااابی فعالیااااات

زمان های خا
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آنتی اکسایدانی عصاارههاا اساتفاده شاد .ایان ساه روش

 ،DPPHوجود همبستگی متبت معنای داری باا محتاوای

سنجش در ویژگیهایی مانند سوبسترا ،شرای واکانش،

کاروتنوئیااد کاال و همبسااتگی منفاای معناایداری را بااا

روش های کمی کردن دادهها و  ...با یكادیگر متفاوتناد

محتوای ترکیبات فنلای ،فالونوئیادی را نشاان مایدهاد

) .(Conforti et al., 2007بساته باه روشهاای اساتفاده

(جدول  .)3بدین معنا که نقاش ترکیباات پلای فنلای در

شده ،عصارههای گیاهی در دورههاای مختلاف تواناایی

فعالیت آنتیاکسیدانی باه روش  DPPHاساسای نیسات،

آنتی اکسیدانی متفاوتی را نمایش دادند (شاكل -3الاف

در حالی که طبب گازارشهاای موجاود (Velioglu et

تا پ) .نتاین فعالیت جماع آوری رادیكاالهاای آزاد در

) al., 1998; Sun et al., 2002توانایی آنتایاکسایدانی

عصاره گیااه عروساك پشات پارده باا اساتفاده از روش

با روش  FRAPمیتواند به این ترکیبات مرتب شود.

جدول  -3همبستگی بین شاخ

های مختلف اندازهگیری شده در مراحل مختلف نمونهبرداری گیاه عروسك پشت پارده * .و ** باه ترتیاب در

ساوح  1و  9درصد معنیدار است و  nsمعنیدار نیست.

فعالیت
آنتیاکسیدانی
)(BCB

فعالیت
آنتیاکسیدانی

محتوای
لوتئولین

محتوای
آنتوسیانین

محتوای
فنل

محتوای
فالونوئید

محتوای
کاروتنوئید

فعالیت
آنتیاکسیدانی
)(DPPH

فعالیت
آنتیاکسیدانی

فعالیت
آنتیاکسیدانی

0/211 ns

0/211 ns

-0/009 ns

-0/030 ns

** 0/110

** 0/131

0/931 ns

9

**

**

**

**

)(FRAP

فعالیت
آنتیاکسیدانی
)(DPPH

ns

0/011

-0/910

ns

0/020

-0/311

**

0/011

-0/121

*

0/111

-0/101

محتوای
کاروتنوئید

-0/931 ns

0/201 ns

** -0/110

0/312 ns

محتوای
فالونوئید

** 0/122

** 0/101

** 0/001

9

محتوای
فنل

** 0/111

** 0/001

9

محتوای
آنتوسیانین

0/319 ns

9

محتوای
لوتئولین

ns

-0/219

**

0/192

ns

0/301

)(FRAP

)(BCB

9

9

9

9

اناادازهگیااری ویژگاای آنتاایاکساایدانی از طریااب مهااار

توانایی بازدارندگی پراکسیداسیون لی ید هساتند (شاكل -3

لینولئیااك اسااید (روش  )BCBنشااان داد کااه عصااارههااای

پ) ،که قدرت بازدارندگی آنها ارتبا متبت معنیداری باا

گیاهی عروسك پشت پرده در مراحل مختلف رشد دارای

محتوای کاروتنوئید کل دارد (جدول  .)3تحقیقات زیاادی
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باار نقااش کاروتنوئیاادها بااه عنااوان آنتاایاکساایدان لی یاادی

تثثیر دوره رشد و بلو بر محتوای فنل و فالونوئیادها در

متمرکااز شااده اساات کااه ماایتواننااد در براباار فرآیناادهای

بین میوههاا و سابزیجات متفااوت باشاد ،چنانچاه سااح

مخرب ایجاد شده توسا اکسایژن منفارد و رادیكاال آزاد

ترکیبات فنلای و فالونوئیادی در فلفال (Marin et al.,

دخالت کنند ) .(Menichini et al., 2008بنابراین ،احتمای

) ،2004انگور ) (Castrejón et al., 2008و کلم (Kim

ساااح بااایی کاروتنوئیاادها در مرحلااه رساایدگی میااوه

) et al., 2004در پاسخ باه بلاو کااهش ماییاباد و در

میتواناد مساؤول افازایش فعالیات آنتایاکسایدانی (روش

توتفرنگی ،شاهتوت و تمشك همراه با بلو ساح ایان

 )BCBدر این مرحله باشد ).(Bergquist et al., 2007

ترکیبات افازایش ماییاباد ) .(Kim et al., 2004نتااین

روش  FRAPکه فعالیت آنتیاکسیدانی عصارهها را

ماالعااه اخیاار مشااخ

ماایکنااد کااه تجمااع ترکیبااات

بر اساس توانایی احیاکنندگی آهن میسنجد در حقیقت

فالونوئیدی در برگ ،در مرحله رشد رویشی گیاه آغااز

تخمین خاصیت آنتیاکسایدانی ترکیباات قابال حال در

شده و پی از گلدهی مقدار آن کاهش مییابد (شاكل

آب را نشان میدهد ) .(Deepa et al., 2007گزارشها

-2ب) .بدین ترتیاب ،بیشاترین میازان ایان ترکیباات در

نشااان داد کااه در گیاهااانی ماننااد شاااهتااوت ،تمشااك و

گیاه عروسك پشت پارده باه بارگ دوران گالدهای و

تاااوتفرنگااای باااین محتاااوای فنااال کااال و فعالیااات

زایشی مربو است .نقش دفااعی برخای از فالونوئیادها

آنتاایاکساایدانی باارگ و میااوههااای ساانجش شااده بااه

در گیاهان اثباات شاده اسات ).(Witzell et al., 2003

روش ،FRAPارتباطی خای وجاود دارد (Kim et al.,

برای متال ،کوئرستین در گیاه سایاهگیلاه (Vaccinium

) .2004بنابراین ،با توجه باه ارتباا متبات باین سانجش

) myrtillsچناااین نقشااای دارد

 FRAPو محتوای فنل ،آنتوسیانین ،فالونوئیدهای مانناد

) .Vorsa, 2004در گیاااه عارساانگ (Varthemia

لوتئولین و کوئرستین در این گیاه (جدول  ،)3باه عناوان

) Persicaبرخی از ترکیبات فالونوئیدی نظیار میرساتین

ترکیبات آنتیاکسایدان محلاول در آب ،احتماای سااح

و آپاای ننااین فق ا در مرحلااه گاالدهاای وجااود دارنااد

بااایی ایاان ترکیبااات در باارگ مرحلااه رساایدگی میااوه

(سیاه وش و همكاران .)9300 ،اختصاصی بودن بعضای

میتواند علت اصالی بارای قادرت احیاایی باای در ایان

از فالونوئیاادها بااه بافااتهااای ویااژه در گیاااه عناااب نیااز

مرحلااه باشااد .اکتاار پلاای فناالهااا در بااین ترکیبااات

گزارش شده است ).(Pellotto et al., 1993

(Vedenskaya and

فیتوشیمیایی آنتایاکسایدان باه علات ویژگای احیاایی و

کاروتنوئیدها رنگدانههایی هستند که نقاش مهمای در

عمل به دام اناداختن رادیكاال آزاد بسایار مهام هساتند.

حفافت گیاهان در برابر فرآیندهای اکسیداتیو دارناد کاه

آنها همچناین ،از طریاب تعامال باا سیساتمهاای آنزیمای

میتوانند به عنوان عاملی آنتیاکسیدان با اکسیژن منفارد و

مختلف توانایی کالت کنندگی فلزات را دارناد .عاالوه

رادیكااال پراکسااید واکاانش دهنااد (Stahl and Sies,

بر آن ،این ترکیبات که در طی رشد و نماو متغیار اسات

) .2003در ایاان پااژوهش ،تغییاارات محتااوای کاروتنوئیااد

به علت شرکت داشتن در بو ،رنگ و مزه در گیاهان نیز

کل در طی مراحل رشد گیاه معنیدار بود ،به طاوری کاه

اهمیت دارند ) (Deepa et al., 2007باه نظار مایرساد

میوه بالغ دارای بیشترین میزان کاروتنوئید بود (جدول .)9
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 فالونوئید و آنتوسایانین در بارگهاای آن در مراحال،فنل

افزایش محتوای کاروتنوئید کل در مرحله رسیدگی میاوه

 در حااالی کااه بیشااترین میاازان،مختلااف رشااد وجااود دارد

ث) گیاه عروسك پشتپارده ارتباا متبات باا-9 (شكل

.کاروتنوئیااد در میااوههااای ساابز و نااارنجی وجااود دارنااد

FRAP  وBCB فعالیاات آنتاایاکساایدانتی بااه روشهااای

 ویژگی جمعکنندگی رادیكاال آزاد در بارگهاا،همچنین

 گزارشها نشان داده اسات کاه محتاوای.)3 دارد (جدول

 در صاورتی کاه ویژگای مهااری،بیشتر از سایر اندامهاست

کاروتنوئید کل در گیاهان رازیانه و شنبلیله باا بلاو میاوه

اکسیداساایون ترکیبااات حاااوی پیوناادهااای ماازدون نظیاار

 ساح کلروفیال و.(Singh et al., 2010) افزایش مییابد

اسیدهای چرب و الكتروندهنادگی باه رادیكاال ترکیباات

کاروتنوئیااد در باارگهااای ذرت وابسااته بااه ساان اساات

.آروماتیك در میوهها بیشتر است

.(Drazkiewicz and Barzyorski, 2005)
جمعبندی

سپاسگزاری

نتاین ایان ماالعاه نشاان مایدهاد کاه عصااره متاانولی

از معاوناات پژوهشاای دانشااگاه گلسااتان و ریاساات

بخااشهااای مختلااف گیاااه عروسااك پشاات پاارده در طاای

محترم دانشكده علوم برای فراهم آوردن اعتبار پژوهشی

مراحاال رشااد حاااوی غلظااتهااای مختلفاای از ترکیبااات

.قدردانی میشود

 به طاوری کاه بیشاترین میازان.مختلف آنتیاکسیدان است
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Abstract
Physalis alkekengi (Solanaceae) is a rich source of different antioxidants, which has been
advised for the treatment of various diseases such as inflammation and rheumatism. In this
paper, antioxidant properties of different parts of P. alkekengi including leave, calyx, green and
orange fruits randomly collected from around the Tonekabon-Iran were studied. Antioxidant
activity of extract was measured with DPPH radical scavenging activity, inhibition of fatty acid
oxidation and ferric-reducing antioxidant power. Also, the total phenol, flavonoid, quercetin,
luteolin, anthocyanin and carotenoid contents of samples were determined. The tests were
conducted in a completely randomized design with 4 replications. The leaves of P. alkekengi
contained the most content of the total phenol, flavonoid and ferric-reducing antioxidant power.
The maximum of DPPH radical scavenging activity (1.81±0.214 g/gFW), peroxidation fatty
acid inhibition (75.53±5.35 %), and total carotenoids content (10.05±1.45 mg/gFw) were
observed in orange fruit of P. alkekengi. The highest value of luteolin was measured in the
leaves of green fruit stage, and it was 0.198±0.001 mg/gDW. Querccetin was found only in the
leaves of vegetative and flowering stages, 9.2±0.05 and 9±0.53 μg/gDw respectively.
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* Corresponding Author: m.mianabadi@gu.ac.ir

