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ویژگی هاي آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی و اسانس برگ گیاه ویتکس
)Vitex pseudo-negundo(
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ویژه نامه گیاهان دارویی/ 91بهار/ 2شماره / دهم دوره چهار/ یافته 

18/11/90: ، پذیرش مقاله2/9/90:  دریافت مقاله
 مطالعـه  هـدف از ایـن  . آنتی اکسیدان ها باعث محافظت بدن در برابر تنش اکسیداتیو ناشی از رادیکال هاي آزاد مـی شـوند      :مقدمه

.مقایسه ویژگی هاي آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی و اسانس برگ گیاه ویتکس است
    عصاره هیدروالکلی و اسانس برگ گیاه ویتکس تهیه شد وویژگی هاي آنتی اکـسیدانی نمونـه هـا بـا           این مطالعه در:هامواد و

هیـدرازیل  پیکریل-1-فنیلدي2و2ف رادیکال هاي آزاد از طریق روش  توان حذ. قرار گرفتارزیابیمورداستفاده از روش هاي مختلف
)DPPH (ترکیبـات میـزان همچنـین  . ظرفیت تام آنتی اکسیدانی با استفاده از روش فسفومولیبدات اندازه گیري شـد . اندازه گیري شد

.ن سیوکالتو و زیشن بدست آمدفنلی وفالونوئیدي نمونه ها با استفاده از روش فولی
 نتایج به دست آمده نشان داد که ظرفیت تام آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی و اسانس برگ ویتکس به ترتیـب برابـر بـا         : هایافته

، میـزان  )11/133±3;22±2(، میزان فنل عصاره هیدروالکلی و اسـانس بـرگ ویـتکس بـه ترتیـب برابـر بـا                  )60/0±12/2;25/0±76/1(
عصاره هیدروالکلی، اسـانس و  IC₅₀میزان . است) 5/5±4;18±1(والکلی و اسانس برگ ویتکس به ترتیب برابر با    فالوونویید عصاره هیدر  

میکروگرم برمیلـی    88/3±1;00/133±3;75/224±52/4(به عنوان کنترل مثبت به ترتیب برابر با         ) BHT(بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن    
.است) لیتر
   ج بدست آمده نشان داد که ویتکس منبع خوب و قابل دسترسی از ترکیبـات آنتـی اکـسیدانی اسـت و                        نتای: گیريبحث و نتیجه
.هاي غذایی، دارویی و صنعتی استفاده کردتوان از آن در صورت مفید بودن در فراوردهمی
نویید و ظرفیت آنتی اکسیدانیالکلی، اسانس، ویتکس، فنل، فالوعصاره هیدرو: هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
هـاي تولید رادیکالمیانتوازنعدماثردراکسیداتیوتنش

حاصلاکسیدانیدفاعی آنتیهايمکانیسموبدنداخلدرآزاد
درموجودهايلیپیدپراکسیداسیونموجودات زندهدر.شودمی

هـاي رادیکـال اهدافمهمترینجملهازهاي زندهسلولدیواره
عملکردودیوارهساختمانتنهانهشرایطایندر. باشدمیآزاد
از ناشـی محـصوالت ازبعـضی بلکهگیردمیتاثیر قرارتحتآن

بـا توانـد مـی آلدهیـد ديمـالون نمونـه عنواناکسیداسیون به
وسیتوتوکـسیک اثـرات ودادهنـشان هـا واکـنش  بیومولکـول 
يهـا رادیکالبااليحضورلذا. دهدنشاناز خودژنوتوکسیک

اديتعدزاییبیماريدرکلیدينقشپراکسیدهامخصوصاآزاد
عروقـی، سـرطان،  –قلبـی هايدیابت، بیماريبیماریها ماننداز

).1(دارد دیگرانواع بیماري هايوپیري
صـنایع درسـاختگی هاياکسیدانآنتیازامروزهگرچه

ین تعداد زیادي از ا.شودمیاستفادهايطورگستردهبهغذایی
سـالمت انـسان هـستند   ترکیبات داراي اثـرات مـضري   

کهطبیعیهاياکسیدانآنتی،واقعیتاینبهتوجهبا). 2،3(
داردوجـود سـبزیجات وجـات میـوه عمدتا درگیاهان دارویی،

بـه ونمـوده پیـدا ديزیـا طرفدارانکنندگانمصرفدرمیان
حـائز  هابیماريازتعداديبهابتالءازپیشگیريدرآیدنظرمی

ز آنتــی گیاهــان دارویــی منــابع مهــم وغنــی ا. باشــنداهمیــت
هـاي نـام گیاه ویتکس بـا ). 2-5(اکسیدان هاي طبیعی هستند

بیـد بـا   هندهوگنگوگناكنیگرو،بنگله،،انگشتیپنجمحلی
ــ   ــتکس پزودونگون ــی وی ــام علم ــتکس 1دون ــنس وی ــنج ( ج پ

متـر ارتفـاع    3وتـا   درختچه هاي با پایه چـوبی     ) لی  فلف/انگشتی
آسیايدروداشتهباالئیرویشگاهیدامنهاین گونه). 6(دارند 
یـن ا. داردگـسترش افغانستانایران،کردستان،سوریه،غربی،
مثـل زنانمشکالتازبسیاريدرمانبرايسنتیطوربهگیاه

نازایی،هیپرپروالکتینوما،زرد،جسمدیسمنوره نارساییآمنوره،
1). 7(استشدهاستفادهشیردهیو اختالالتیائسگیآکنه،

وان سـنتی ویـتکس     ااستفاده فر با توجه به خواص مفید و     
که تا کنون ویژگی هـاي آنتـی اکـسیدانی ویـتکس مـورد              واین

در ایـن مطالعـه ویژگـی هـاي آنتـی          ،مطالعه قرار نگرفته اسـت    
اکسیدانی عصاره هیدروالکلی و اسـانس بـرگ گیـاه ویـتکس از             

زه گیري توان حذف رادیکال هـاي آزاد، ظرفیـت تـام          طریق اندا 
فنـولی،میزان فالونوئیـدي   ترکیبـات آنتـی اکـسیدانی، میـزان   

.بررسی و مقایسه شده است

هامواد و روش
برگ ویتکستهیه عصاره هیدروالکلی و اسانس

، اطـراف دریاچـه    آبادان خرم گیاه ویتکس از مزارع شهرست    
اتانول ( عصاره هیدروالکلی. دآوري شدر استان لرستان جمع کیو  

برگ ویتکس در مرکـز تحقیقـات   و اسانس) 1:1وآب به نسبت 
بـراي . دانشگاه علوم پزشکی لرستان تهیه شـد گیاهیي داروها
و اسـانس بـرگ ویـتکس ابتـدا بـرگ      هیـدروالکلی عصارهتهیه

عـصاره . گردیـد پـودر سـپس وخـشک سـایه ویـتکس در 
فاده از دسـتگاه سوکـسله   ویتکس بـا اسـت  هیدروالکلی و اسانس

تکس بدسـت  ویـ هیدروالکلی و اسانستهیه شد و میزان عصاره
پـس از عملیـات     .بـود % 287/2و  % 34/6با   آمده به ترتیب برابر   

وشـد   گیـري   ي، وزن عصاره و اسانس اندازه     گیرعصاره و اسانس  
نسبت به پـودر     میزان درصد عصاره هیدروالکلیو اسانس ویتکس     

بدست آمدگیاه استفاده شده 
(Na₂EDTA)دي سدیم اتیلن دي آمـین تترااسـتات     :مواد

ــوئن     ــسی تول ــد هیدروک ــد، بوتیلیت ــدیم کلری Butylated)، س
hydroxytoluen) ،2پیکریـــل-فنیـــلدي2و

، گالیک اسید، کوئرسیتین، دي سدیم هیـدروژن        )DPPH(هیدرازیل
.از شرکت سیگما خریداري شد(Na₂HPO₄)فسفات 

1. vitex  psedonegundo
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)DPPH(هیدرازیل پیکریل-1-فنیلدي2و2ارزیابی  
بـرگ  فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هیـدروالکلی و اسـانس  

ــا اســتفاده از روش  پیکریــل-فنیــلدي2و2ویــتکس ، ب
آزاد رادیکـال تولیـد مهـار درصـد مبنـاي بر)DPPH(هیدرازیل

ابتدا غلظت هاي مختلف عصاره هیدروالکلی). 8(اندازه گیري شد 
ویتکس تهیه شد سپس براي هر غلظت سـه لولـه           و اسانس برگ    

هـاي  غلظـت بـا هـا کرولیتر از نمونـه یم200. آزمایش آماده شد
DPPHمیکرومـوالر  90محلـول ازلیتـر میلـی یـک بامتفاوت
و رسـید لیتـر میلـی 4حجـم به95% با متانولوشدمخلوط

توسـط دسـتگاه شـیکر    تـاریکی دردقیقـه 60زمـان مدتبراي
اختریان بـصورت رفـت   ) Horizontal Shaker HS230(مدل

جـذب نمونـه هـاي    .شـد دادهتکـان و برگشت صدبار در دقیقه،
517مـوج طولدرزمان،مدتاینازشاهد بعدحاوي عصاره و

درصـد  .شـد خواندهاسپکتروفوتومتردستگاهازاستفادهبانانومتر
:گردیدمحاسبهزیرفرمولمهارتولید رادیکال آزاد بوسیله

(%)=100× (A blank–A sample/A blank درصــد
مهارتولید رادیکال آزاد

A blank و شـاهد جـذب میزان A sample  جـذب
عـصاره هیـدروالکلی و   اکـسیدانی آنتـی فعالیـت .نمونـه اسـت  

دهند که نشان میIC₅₀مقدار  صورتبهبرگ ویتکساسانس
در بازدارنـدگی درصـد 50باعـث کـه اسـت ترکیـب ازغلظتی
. گرددمیرادیکالیظرفیت

ظرفیت تام آنتی اکسیدانی
جهت بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی و        

ــدا غلظــت اســانس ــتکس، ابت ــرگ وی ــف عــصاره ب هــاي مختل
و اسانس برگ ویتکس تهیه شـد سـپس بـراي هـر     هیدروالکلی

میلـی لیتـر    1و در هر لوله      گردیدغلظت سه لوله آزمایش آماده      
ــید و    ــستیک اس ــسفو تنگ ــصاره   1/0ف ــه ع ــر نمون ــی لیت میل

و  بـه مـدت   گردیـد برگ ویتکس، اضـافه  هیدروالکلی و اسانس
دقیقه در دماي جوش گذاشـته شـدند، بعـد از سـرد شـدن         90

ده نانومتردر مقابل بالنک خوان    695جذب نمونه هادر طول موج      

با استفاده از همین روش منحنـی اسـتاندارد ظرفیـت تـام             . شد
695آنتی اکسیدانی اسـید آسـکوربیک، جـذب در طـول مـوج              

نانومتر برحسب غلظت اسـید اسـکوربیک در محـدوده غلظتـی            
نانومول اسید آسکوربیک رسم شـد و ظرفیـت تـام            15تا   01/0

ـ   آنتی اکسیدانی  عصاره هیدروالکلی ر و اسانس بـرگ ویـتکس ب
حسب نانومول اسید آسکوربیک بر گـرم عـصاره هیـدروالکلی و            

).9(گردیداسبه برگ ویتکس محاسانس
میزان فنل
گیري محتوي فنل عصاره هیـدروالکلی و اسـانس         جهت اندازه 

برگ ویـتکس، ابتـدا غلظـت هـاي مختلـف عـصاره هیـدروالکلی و                
برگ ویتکس تهیه شد سـپس بـراي هـر غلظـت سـه لولـه       اسانس

100میلـی لیتـر آب مقطـر و          2و در هر لوله      گردید آمادهآزمایش  
20فولین سیوکالتو فسفو تنگستیک اسـید و        % 7میکرولیتر محلول   

بـرگ ویـتکس اضـافه    میکرولیتر نمونه عصاره هیدروالکلی و اسانس
ومیکرولیتر کربنات سدیم اضـافه شـد  300شد، بعد از سه دقیقه 

ــول ــامحل ــهه ــدتب ــاعت2م ــتگاه س ــط دس ــیکر توس ش
اختریان بصورت رفـت و  ) Horizontal Shaker HS230(مدل

هامحلولنهایتاً جذب.شدندتکان دادهبرگشت صدبار در دقیقه،
بـا  .شـد اسپکتروفوتومتر اندازه گیريدستگاهتوسطنانومتر765در

اسـید در محـدوده   استفاده از همین روش منحنی استاندارد گالیک
اسید رسم شـد  م بر میلی لیتر گالیکمیلی گر3000تا 10غلظتی 
بـرگ  عـصاره هیـدروالکلی و اسـانس   فنـولی ترکیبـات کلو مقدار

گــرم عــصاره اســید بــر ویــتکس بــر حــسب میلــی گــرم گالیــک
).10(گردیداسبه هیدروالکلی  واسانس مح
میزان فالونویید

گیري محتوي فالونویید عصاره هیدروالکلی و اسانسجهت اندازه
و اسـانس  هاي مختلف عصاره هیـدروالکلی بتدا غلظتا، برگ ویتکس

برگ ویتکس تهیه شد سپس براي هر غلظت سه لوله آزمایش آمـاده             
کلریدآلومینیوم حل شده % 2میکرولیتر محلول 500شد و در هر لوله   
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بـرگ  میکرولیتر نمونه عصاره هیدروالکلی و اسـانس 500در اتانول و 
در دماي اتاق قرار داده ساعت1مدتبههاویتکس اضافه شد، محلول

دسـتگاه توسـط نـانومتر 420درهـا محلـول نهایتـاً جـذب  . شـدند 
با اسـتفاده از همـین روش منحنـی    .شدگیرياسپکتروفوتومتر اندازه

لیتـر  گـرم بـر میلـی   میلـی 60تا 5ئرسیتین در محدوده     استاندارد کو 
عـصاره  ترکیبـات فالونوئیـد  کـل کوئرسـیتین رسـم شـد و مقـدار    

گرم کوئرسیتین بر برگ ویتکس بر حسب میلییدروالکلی و اسانسه
).11(گردیداسبه گرم عصاره هیدروالکلی  واسانس مح

آنالیزآماري
انحراف معیار بیان شـده     + نتایج بدست آمده بصورت میانگین      

معنی دار بودن نتایج از نظـر آمـاري و اخـتالف بـین گـروه هـا                . اند
.ارزیابی شدمستقلt-Testو آزمون SPSSبااستفاده از نرم افزار 

هایافته
)DPPH(هیدرازیل پیکریل-1-فنیلدي2و2ارزیابی 

هاي آزاد عـصاره هیـدروالکلی و       میزان توان حذف رادیکال   
هـاي  برگ ویتکس بر حسب درصد مهار حذف رادیکـال اسانس

غلظتی کـه باعـث     (IC₅₀طوري که میزان    به. آزاد به دست آمد   
عـصاره  ) شـود درصـد مـی    50هاي آزاد به میزان     الیکحذف راد 

بـه عنـوان کنتـرل    BHTویتکس و و اسانس برگهیدروالکلی
;00/133±3;75/224±52/4(مثبت به ترتیب برابر است با       

). 1جدول (است ) لیتر میکروگرم برمیلی1±88/3

برگ ویتکس و عصاره هیدروالکلی و اسانسIC₅₀میزان : 1جدول 
BHT)یکروگرم بر میلی لیترم(

انحراف معیارمیانگین                      IC₅₀میزان 
عصاره هیدروالکلی 

برگ ویتکس
75/22452/4

00/13300/3*تکسبرگ ویاسانس
BHT#*88/300/1

معنی دار نسبت به اسانس #). P>05/0(معنی دار نسبت به عصاره *
)05/0<P.(

ظرفیت تام آنتی اکسیدانیمیزان 
منحنی استاندارد اسید اسکوربیک  براي محاسبه ظرفیـت         

بـرگ ویـتکس در   آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی و اسانس 
فعالیت تام عصاره هیدروالکلی    . نشان داده است   1نمودار شماره   

ــا ب برابــربــرگ ویــتکس بــه ترتیــو اســانس ;76/1±25/0(ب
ره نـــانومول اســـید اســـکوربیک در گـــرم عـــصا)60/0±12/2

). 1نمودار(هیدروالکلی و اسانس بود 

y = 0.7633x + 0.0149
R

2
 = 0.9988

0
2
4
6
8

10

0 2 4 6 8 10
غلظت اسیدآسکوربیک (نانوموالر)

تر) 
نوم

ـنـا
69

5 )
ب 

ــذ
ج

.منحنی استاندارد ظرفیت تام آنتی اکسیدانی اسیدآسکوربیک. 1نمودار 

میزان فنل تام
منحنی استاندارد اسید گالیک براي محاسبه محتوي فنـل         

گل و ساقه ویتکس در نمـودار شـماره   برگ، عصاره هیدروالکلی
محتـوي فنـل انـدازه گیـري شـده از روش      . نشان داده اسـت   2

فولین سیوکالتو در عصاره هیدروالکلی و اسانس بـرگ ویـتکس           
میلی گرم گالیک اسید    ) 11/133±3;22±2(به ترتیب برابر با     

که اختالف آنها نـسبت      بر گرم عصاره هیدروالکلی و اسانس بود      
). 2نمودار(دار است یبه هم معن
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y = 0.0454x + 0.0297
R2 = 0.9793

0

1

2

3

0 10 20 30 40 50

ب 
جذ

)
42

0
متر

انو
ن

(

)میلی گرم بر میلی لیتر(غلظت کوئرسیتین 

منحنی استاندارد فالونویید کوئرسیتین. 2نمودار 
میزان فالونویید تام

منحنــی اســتاندارد کوئرســیتین بــراي محاســبه محتــوي 
برگ ویـتکس در نمـودار   فالونویید عصاره هیدروالکلی و اسانس

ازه گیـري شـده     محتوي فالونویید اند  . نشان داده است   3شماره  
از روش فولین سـیوکالتو عـصاره هیـدروالکلی و اسـانس بـرگ              

ــا   ــر ب ــب براب ــه ترتی ــتکس ب ــرم ) 5/5±4;18±1(وی ــی گ میل
)3نمـودار (کوئرسیتین بر گرم عصاره هیدروالکلی و اسانس بـود        

).2جدول (

y = 0.0008x + 0.1649
R2 = 0.9751

1

2

3

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

غلظت گالیک اسید (میلی گرم بر میلی لیتر)

ر) 
ومت

ــــان
نــ

76
5 

ب (
ــذ

ــ
ـج

منحنی استاندارد فنل گالیک اسید. 3نمودار 

نویید تام دانی، فنل تام و فالوم آنتی اکسیمیزان ظرفیت تا: 2جدول 
برگ ویتکس عصاره هیدروالکلی و اسانس

اسانسعصاره هیدروالکلی شاخص آنتی اکسیدانی                                                             
ظرفیت تام آنتی 

نانومول (اکسیدانی 
اسیدآسکوربیک برگرم 

)    اسانس یا عصاره

25/0±76/1*6/0±12/2

میلی گرم (فنل تام 
گالیک اسید برگرم 

)  اسانس یا عصاره

2±22*3±11/133

میلی (فالوونویید  تام 
گرم کوئرسیتین برگرم 

) اسانس یا عصاره

1±18*4±5/5

). P>05/0(معنی دار نسبت به عصاره *
گیريبحث و نتیجه

)DPPH(هیدرازیل پیکریل-1-فنیلدي2و2ارزیابی 
بیـشتر از اسـانس بـرگ   BHTکنترل مثبـت  IC50میزان 

IC₅₀همچنـین ارزش    . دار اسـت  ویتکس است و تفاوت آنها معنـی      

کس اسـت و تفـاوت   ویـت برگاسانس  بیشتر از عصاره هیدروالکلی
عـصاره متـانولی     IC₅₀در یک مطالعه میزان     . باشددار می آنها معنی 

لیتر گـزارش شـده     بر میلی  میکروگرم 70/18ویتکس از نوع نگوندو     
ان دارویـی   امروزه محققین عالقه زیادي به مطالعه گیاه      ). 12(است  

اي به جـ  آنها جهت استفاده    بیعی از هاي ط اکسیدانو استخراج آنتی  
هـاي طبیعـی    اکـسیدان تـی آن. هـاي مـصنوعی دارنـد     اکسیدانآنتی
بی اثرات مـضر جـان     داراي و فواید بیشتري دارند و همچنین      ترسالم

).13(هستندکمتري 
عـصاره  IC50اي دیگر نشان داده شد که میزان        در مطالعه 

میکروگـرم بـر    ) 138±68/11(برابر با   متانولی برگ ویتکس    
ه بـه دسـت آمـده از مطالعـه حاضـر            بود که بـا نتیجـ     لیترمیلی

دهـد کـه    نتـایج بدسـت آمـده نـشان مـی         ). 14(د  خوانی دار هم
یدان اولیـه از طریـق تبـادل        کـس اویتکس به عنـوان یـک آنتـی       
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اراي تـوان بـاالیی در    هـاي آزاد د   هیدروژن و واکنش با رادیکـال     
.  هاي آزاد استحذف رادیکال

میزان ظرفیت تام آنتی اکسیدانی 
فعالیت تام آنتی اکسیدانی عـصاره هیـدروالکلی و اسـانس          

میزان فعالیت تـام  . برگ ویتکس نسبت به هم معنی دار نیستند     
انی یک گیـاه ارتبـاط مـستقیمی بـا نـوع و میـزان               آنتی اکسید 

کاروتنوییدها،  نظیر،  در آن گیاه  ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود     
).15(داردفنل و اسیداسکوربیک

نتایج حاصل از این مطالعه و مطالعـات گذشـته   به با توجه  
این گیاه از توان حذف رادیکال هاي آزاد باالیی برخوردار اسـت            

.یدان خوب می باشدتی اکسو یک آن
میزان فنل تام

مـی  گیاهان دارویی منابع غنی آنتی اکسیدان هاي طبیعـی          
رادیکـال  حـذف بـه اکثرآنتی اکسیدان هاي طبیعـی قـادر   .باشند

هاي آزاد، رادیکال هاي سوپراکسید، هیدروکسیل از طریق انتقال         
ــرد   ــاي منف ــرون ه ــیالکت ــندم ــی  ترکی). 17،16(.باش ــات فنل ب

ایـن  . گیاهان دارویی هـستند    از گیاهان بویژه   ثانویه هايمتابولیت
ترکیبات توان آنتی اکسیدانی باالیی دارنـد واز طـرق مختلـف در             

بـه طـوري    . حذف و جلوگیري از ایجاد رادیکال هاي آزاد موثرنـد         
کنند و همچنـین    می  که این ترکیبات رادیکال هاي آزاد را حذف         

). 19،18(وند  ننـد آهـن مـی شـ       باعث رسوب عناصر اکـسیدان ما     
اسانس برگ ویتکس به طـور معنـی داري بیـشتر از             محتوي فنل 

که عـصاره   در مطالعه اي نشان داده شد       . است عصاره هیدروالکلی 
±81/0( میزان تام فنل عصاره متانولی آن برابـر بـا         برگ ویتکس   

). 14(میلی گرم گالیک اسید بر گرم عصاره بود ) 363
میزان فالونویید تام

محتــوي فالونوییــد انــدازه گیــري شــده از روش اخــتالف
فولین سیوکالتو عـصاره هیـدروالکلی و اسـانس بـرگ ویـتکس             

).P>05/0(نسبت به هم معنی دار است

یـد عـصاره     در مطالعه اي نشان داده شد میزان تام فالونوی        
میلــی گــرم  ) 45/13±17/0(برابــر بــا ویــتکس  متــانولی

نتیجه به دست آمده از این   ). 14(کوئرسیتین بر گرم عصاره بود      
.مطالعه با نتیجه مطالعه حاضر هم خوانی دارد

در. ویـتکس انجـام شـده اسـت       مطالعات متعددي بر روي   
حاوي میـزان پلـی فنـل       یک مطالعه نشان داده شد که ویتکس        

وي فنـل عـصاره ویـتکس      باالیی است، به طوري که میزان محت      
ایــن همچنــین در. درصــد گــزارش شــده اســت15/40حــدود 

مطالعه نشان داده شد که عصاره ویتکس از نـوع نگونـدو باعـث              
کــاهش پراکــسیداسیون لیپیــد و کــاهش التهــاب در حیوانــات 

در یک مطالعه دیگر نشان داده شد       ). 12(آزمایشگاهی می شود    
که عصاره ویتکس از نوع نگوندو باعث کاهش مالون دي آلدئیـد            

بـه عنـوان آنتـی       و افزایش سـوپر اکـسید دیـسموتاز و کاتـاالز          
اکسیدان هاي آنزیمی در حیوانات آزمایـشگاهی دچـار سـمیت           

همچنـین در  ). 20(کبدي ناشی از تتراکلرید کـربن مـی شـوند         
یک مطالعه دیگر نـشان داده شـد کـه عـصاره ویـتکس از نـوع                 
نگوندو باعث کاهش مالون دي آلدئید و افـزایش سـوپر اکـسید             

سیدان هـاي آنزیمـی و      دیسموتاز و کاتاالز بـه عنـوان آنتـی اکـ          
به عنوان آنتـی اکـسیدان هـاي      Cافزایش گلوتاتیون و ویتامین     

غیر آنزیمی در حیوانات آزمایشگاهی داراي آرتریـت مـی شـوند        
1در یک مطالعه نشان داده شد که ویتکس از گونه دونیانا          ). 21(

کــاهش گلــوکز و مــالون دي آلدئیــد و افــزایش کاتــاالز،باعــث
رایی دیـابتی  تحـت      در مـوش هـاي صـح      سوپراکسیددیسموتاز  

مطالعات قبلـی   ). 22(ی شوند   درمان با ویتکس از گونه دونیانا م      
هم به صورت برون تنی و هـم درون تنـی      نویسندگان این مقاله  

موسـیر اثـرات   خوزسـتانی و    هاده است که گیاهـان مـرز      نشان د 
).23،16(آنتی اکسیدانی خوبی دارند 

1 Vitex doniana stem bark
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هـاي مختلـف   روي گونـه ل بـر  نتایج حاصل از مطالعات قب    
هـاي این مطالعه نـشان دا د ویـتکس از ویژگـی          کس و   گیاه ویت 

انجام مطالعات بیشتر به خصوص     . اکسیدانی برخوردار است  آنتی
ــ ــارگیري   آن ــا بک ــده و ب ــشکیل دهن ــات ت ــصاره الیز ترکیب ازع

ویااستخراج مـواد مـوثرمهم موجـود در آن و اسـتفاده از آن در               
بـا تـنش اکـسیداتیو ماننـد دیابـت،          درمان بیماري هاي مرتبط     

عروقی و سـرطان در حیوانـات آزمایـشگاهی        -بیماري هاي قلبی  
شتر و بدسـت آوردن     حائز اهمیت است و در صورت مطالعـه بیـ         

هـاي غـذایی، دارویـی و    توان از آن در فـراورده نتایج مطلوب می 
.صنعتی استفاده کرد

تشکر و قدردانی
راتب تشکر و قـدردانی خـود    وسیله نویسندگان این مقاله م    بدین

را از معاونــت تحقیقــات و فنــاوري همچنــین مرکــز تحقیقــات  
داروهاي گیاهی رازي دانشگاه علوم پزشکی به خاطر تـصویب و           
تامین اعتبار و فراهم نمودن امکانـات و تجهیـزات آزمایـشگاهی         

.جهت انجام این پروژه تحقیقاتی اعالم می نماید
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