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چکیده
افتد.میاتفاقآنهاازرویهبیاستفادهدنبالبهی ئسوعوارضولیهستندسالمیهايترکیببودنطبیعیدلیلبهگیاهیوهايدار
Artemisia dracunculus(ترخوناسانسیاکسیدانآنتیفعالیتوحادیتسمارزیابیپژوهشاینهدف L.(ترخوناسانس.باشدمی
سهمدتبهکهکهنهاسانسوتازهاسانسبرايآزمایشهاي پروتکلتمام.شداستخراجآبباتقطیرروشباکلونجردستگاهتوسط

MaximumواحتمالآنالیزروشباولوركروشبراساسLD50میزانگردید.انجام،بودشدهنگهداريآزمایشگاهیشرایطدرماه

LikelihoodافزارنرمازاستفادهباMINITABدوزهايازشدهایجادرفتاريتغییراتوحادمسمومیتبررسیبراي.شدتعیین
)mg/kg(10،100،1000،1600،2900بهاسانس5000و)فعالیتید.گرداستفادهصفاقی)داخلتزریقوخوراکیروش

برايLD50مقدار.شدارزیابیABTSوDPPHروشدوازگیريبهرهبا)،mg/ml32-1(مختلفدوزهاياسانسیاکسیدانآنتی
صفاقیداخلتزریقباد.بوبدنوزنmg/kg33/3801وg/kg5ازبیشترترتیببهخوراکیروشدرکهنهوتازهترخوناسانس
.شدتعیینبدنوزنکیلوگرمهرازايبهگرممیلی33/3013و06/4810ترتیببهکهنهاسانسوتازهاسانسبرايLD50مقدار

تحقیقایناولیههاي یافتهداد.نشانارزیابیروشدوهردرکهنهاسانسبامقایسهدرراتريقويیاکسیدانآنتیفعالیتتازهاسانس
سنتیطبدرگیاهاینازاستفادهیدؤمکهاستتیاکسیدانآنتیهايبترکیدارايوبودهیسمغیرگیاهایناسانسکهدهدمینشان

باشد.می

Artemisia dracunculus(ترخوننگهداري،زمانحاد،یتسم:کلیديهاي واژه L.(،اکسیدانآنتی.

مقدمه
آستراسهخانوادههاي جنسبزرگترینازیکی

)Asteraceae(ترخونجنسگیاهان)Artemisia(
زمینکرهشمالینیمکرهدروسیعیطوربهکهباشندمی

Deans(اندکردهپیداگسترش & Simpson, 2002( ،

ایراندربومیصورتبهگیاهانازگونه34کهطوريبه
Artemisiaگیاهیگونهاند.شدهشناسایی dracunculus

اتانولیعصاره.استشدهشناختهترخوننامبهایراندر
ازناشیهیپرگلیسمیدرمانبرايترخونازشدهتهیه

ضداثرداشتنباکه نحويشود، بهمیاستفادهدیابت
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ترخونعصارهمصرفصحرایی،موشبرهیپرلیپیدمی
درصدي20وسرمکلسترولدرصدي15کاهشباعث
Ribnicky(استشده خونهاي گلیسریدتري et al.,

ترخونازمختلفیهاي گونهضدمیکروبیویژگی.)2004
اززیاديتعدادرشدازمانعکهيطوربه،استشدهثابت

Mehrotra(گرددمیمنفیگرمومثبتگرمهايباکتري

et al., اثراتوجودعلمیهايگزارش.)1993
Mehrotra(ضدقارچی et al., Kordali؛ 1993 et al.,

ازهمچنیناند.کردهییدأترامذکورگیاهاسانس)2005
هضمی،اختالالتوگوارشیمشکالتدرماندرگیاهاین

Mehrotra(شودمیاستفادهسکسکهونفختهوع، et al.,

1993.(
وحشراتبهنسبتترخوناسانسدورکنندگیخاصیت

فعالیت)1389،همکارانوقنبالنی(نوريگیاهیآفات
Sharafati(یاکسیدانآنتی Chaleshtori et al., ؛ 2013

Ayoughi et al., Raeisi(ضدباکتریاییتأثیر،)2011 et

al., Sharafati؛ 2012 Chaleshtori et al., اثراتو)2013
Maham(ضداسپاسمیوضددردي et al., اسانس)2014

است.گرفتهقرارارزیابیموردترخون
نیتأمدرخاصیتیاهموارزشازییدارواهانیگ

ازريیشگیپودرمانلحاظبهجوامعسالمتیوبهداشت
تیاکسیدانآنتیخاصیتازاستفادههستند.برخوردارهایماریب

استرسفرایندباشد.میموارداینازیکیداروییگیاهان
جادیاعاملآزادي هارادیکالفعالیتاثردراکسیداتیو

قلبیبیمارهايها،سرطانانواعازجملهزیاديهاييماریب
محسوبي ریپروندنیهمچنومریآلزادیابت،،عروقی

وآزادي هارادیکالمهارباعثهااکسیدانآنتیکهدگردمی
Jang(شوندمیویداتیاکسهاي واکنشسرعتکاهش et al.,

مضراثراتازجلوگیريهدفباهاتاکسیدانآنتی.)2010
دراینوهستندتوجهموردبیشترآزادي هارادیکال
جانبیاثراتدلیل هبطبیعیهايتاکسیدانآنتیکهحالیست

Abdalla(باشندمیاولویتدرسنتتیکانواعبهنسبتکمتر،

& Roozen., ايگستردهمطالعاتدلیلهمینبهو) 1999

انجام گیاهانتیاکسیدانآنتیخواصشناساییبراي
.استشده

کهدارنداعتقادکنندگانمصرفازبسیارياگرچه
بسیارداروهايبودنشانطبیعیدلیلبهگیاهیداروهاي

دنبالبهايعدیدهمشکالتولیهستندسالمیومناسب
،فتدامیاتفاقگیاهیداروهايمنابعازرویهبیاستفاده

اثردربارداريادامهدردرصدي30کاهشکهيطوربه
Boivin(استدهشدارویی گزارشگیاهانازبرخیمصرف

& Schmidt, P450سیتوکرومباگیاهانبرخییاو)2009

دارندتداخلاست،داروییمتابولیسمبرايمهمآنزیمیککه
)Elvin-Lewis, درجامعاطالعاتکسببنابراین.)2001

کهباشدمیضروريها،اسانسمضرومفیداثراتدمور
خطربیبرايبخشیدناطمینانوکردناستاندارداصلیهدف
LD50تعیینباشد.میطبیعیهايترکیبزادستهاینبودن

یکمدتکوتاهزایییتسمقابلیتگیرياندازهبرايروشی
موادبنديطبقهبرايسادهابزاریکعنوانبهوباشدمیماده

,Lorke(گرددمیاستفادهیسمموادلیستدرشیمیایی

Loomis؛ 1983 & Hayes, 1996(.
هاي گزارشپستانداراندراسانسیتسممورددر

تحتهاي گربهوهاسگدر که طوريبهدارد.وجودفراوانی
یسماثرات)Melaleuca(چايدرختاسانسبادرمان
استشده مشاهدهعضالنیترموروضعفدپرسیون،مانند 

)Vigan, Salivaگیاهاسانس.)2010 officinalisداراي
وآلفاوکامفورحضوربهمربوطکهباشدمییسماثرات

Millet(باشدمیتوجون- بتا et al., تأثیرالبته .)1981
واستراگولتوسطDNAبهرساندنآسیبیازاییسرطان

شده مشخصاسانس)داخلهاي(ترکیبآنهاي متابولیت
,Vigan(است اسانسسوريموشدرهمچنین.)2010

Mentha pulegiumترکیبازغنیکه(+)-pulegone

Gordon(کند میایجادکبدرويبریسماثراتباشدمی et

al., اثراتارزیابیبرعالوه،مطالعهنیادر.)1982
ترخونکهنهوتازهاسانسحادیتسم،یاکسیدانآنتی

)A. dracunculus(استشدهتعیین.
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هاروشومواد
مطالعهموردواناتیح

ازگرم20-23وزنیمحدودهباسوريموشسر70
حیواناتنگهداريمرکزازمادهونرجنسدوهر

تهیهارومیهدانشگاهدامپزشکیدانشکدهدرآزمایشگاهی
.شد

اسانستهیهوگیاهسازيآماده
.A(ترخونتازهگیاه dracunculus(بارترهبازاراز

خشکسایهمحلدروهوامعرضدرسپس،شدخریداري
واحددرمطالعهایندراستفادهموردگیاهگردید.

پایهعلومدانشکدهدرگیاهیبیولوژيبخشتاکسونومی
.شدشناساییمدرستربیتدانشگاه

مقــدارآببــاتقطیــرروشبــاگیــرياســانسبــراي 
مـدت بهکلونجردستگاهداخلدرگیاهپودرازگرم100

Sharma(شــددادهقــرارســاعت5/3 & Tripathi,

روغـن نور،برابردراسانسمحافظتراستايدر.)2008
داخلدررنگسیاهايشیشههاي بطريدرشدهتهیهارفرّ

روزدرکهاسانسازاينمونهشد.نگهداريC4°یخچال
ـ قرارگرفـت آزمایشدمورگیرياسانسازبعد عنـوان هب

درنگهـداري ازبعـد ماه3کهبعدينمونهوتازهاسانس
کهنهاسانسعنوانهب،شداستفادهآزمایشگاهمحیطداخل

گردید.مطالعه

سوريهاي موشسازيآماده
آزاددسترسیباواستانداردمحیطیشرایطدر حیوانات

)ad libitum(دانغذاوآببه)دانشرکتازمخصوص
تاریکیوروشناییچرخهساعت12باوتهران)-پارس

هفتهدومدتبهآزمایشموردحیواناتشدند.نگهداري
محلبهکارمحیطبا)acclimatization(سازشبراي 

نمایشیشکلبهراآزمایشمراحلوشدهحملآزمایشگاه
اخالقیکمیتهتوسطتحقیقاینکارروشکردند.تجربه

دامپزشکیدانشکدهدرآزمایشگاهیحیواناتازاستفاده
است.گرفتهقرارییدأتموردارومیه

برايحادمسمومیتبررسیوLD50مقدارتعیینروش
ترخوناسانس
%2محلولدرگیاهاسانساثرسنجی،مراحلتمامدر
لوركروشازاستفادهباLD50مقدار.شدرقیق80توین

,Lorke(گردیدمحاسبه روشایندرLD50تعیین).1983
دوزمحدودهاولمرحلهدر.شودمیانجاممرحلهدودر

وگرددمیمحاسبهکندمیایجادرامسمومیتاثراتکهسمی
LD50محاسبهبراياختصاصیدوزهايدوممرحلهدر

برايحیوانسهمذکورمقالهتوصیهبراساسگردد.میتجویز
هاي نشانهیارفتاريتغییراتشد.گرفتهنظردرگروههر

حیواناتگردید.ثبتشدهمشاهدهمیرومرگنیزوبالینی
مراقبتتحتپیاپیروزچهاردهمدتبهبررسیایندر

درنیزوبررسیاولروزدرحیواناتبدنیوزنبودند.
مقدارتعیینگردید.ثبتوشدهگیرياندازهروزچهاردهمین

LD50اسانسمورددرصفاقیداخلوخوراکیروشدوبا
.شدانجامکهنهاسانسوتازه

روشباترخوناسانسیاکسیدانآنتیظرفیتبررسی
DPPH

شد.تهیهمتانولدرآنپودرکردنحلباDPPHمحلول
اسانسلیترمیلیبرگرممیلی1،2،4،8،32يهاغلظت
روشاینگردید.تهیهمتانولدرآنکردنحلباترخون

شد.بردهکارهبکهنهوتازهاسانسارزیابیبراي
میکرولیتر50بهDPPH004/0%محلولازلیترمیلیدو

ساعتیکازپسشد.اضافهاسانسمختلفهايغلطتاز
موجطولدرهانمونهجذبتاریکیواتاقدمايدر

گیرياندازهاسپکتروفتومتردستگاهازاستفادهبانانومتر517
Espin(شد et al., گذاشتهتکرارسهغلظتهراز.)2000
عنوانبهلیترمیلیبرگرممیلییکغلظتباهمBHTشد،

گردید.استفادهوتهیهمثبتکنترل

فرمولازاستفادهباآزادي هارادیکالسازيپاكدرصد
شد:محاسبهزیر

RSA % =[(A blank-A sample)/A blank]×100



163، شماره32تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنامه

روشباترخوناسانسیاکسیدانآنتیظرفیتبررسی
ABTS

ــراي ــهبـ ــالتهیـ ABTS)azinobisرادیکـ (3-

ethylbenzothiazolin-6sulfonic acid)(ــدا ــکابت ی
اینبهوتهیهمولمیلی7غلظتبهABTSازآبیمحلول
بهآننهاییغلطتتاشداضافهپرسولفاتپتاسیممحلول

درحاصـل محلـول برسـد. محلـول درمـول میلی45/2
دادهقرارساعت16مدتبهتاریکیواتاقدمايشرایط

بـا ABTSمولکـول اکسیداسـیون ازمـدت ایـن درشد.
کـه شدتولیدABTSکاتیونرادیکالپرسولفات،پتاسیم

،1،2،4يهاغلظت.شودمیاحیااکسیدانآنتیحضوردر
دراسـانس کردنحلبالیترمیلیبرگرممیلی8،16،32

شد.تهیهاتانول
موجطولدرتاشدرقیقاتانولباABTSمحلول

سپسبرسد.7/0±02/0جذبیطیفبهنانومتر734
بااسانس)مختلفيهاغلظت(هانمونهازمیکرولیتر200

آنجذبآنگاه ،شدمخلوطABTS+محلولازلیترمیلی2
کردنمخلوطازبعددقیقه6زماندرنانومتر734در

Miller(شدخوانده et al., 1993(.

آماريتحلیلوتجزیه
یاکسیدانآنتیفعالیتسنجشهاي آزمایشنتایج

p<0.05مقداراست.شده گزارشMean±SEMصورتبه

تلقیدارمعنیآمارينظرازشیآزماموردهاي گروهبین
استفادهباLD50مقدارتعیینبرايآماريتحلیل است.شده

MINITABافزارنرماز statistic ver.15.0است.شدهانجام
سنجشهاي آزمایشازآمدهبدستنتایجکردنواردبا

براي)LD50(متوسطکشندهدوزمقدارحادمسمومیت
داخلوخوراکیروشدرترخونتازهوکهنهاسانس
Probitازاستفادهباصفاقی Analysisتخمینیروشو

Maximum Likelihoodدوزدقیقمقدار.شدمحاسبه
LD50هاصدكجدولهاي بهرجوعبا)Table of

Percentiles(گردید.ثبت

نتایج
اسانسباحادمسمومیتبررسیوLD50مقدارتعیین

ترخون
درکهنهاسانسوتازهترخوناسانسبرايLD50مقدار

وg/kg5ازبیشترترتیببهخوراکیروش
mg/kg33/3801داخلتزریقدر.شدتعیینبدنوزن
اسانسبرايLD50مقدار)1(شکلترخوناسانسصفاقی

33/3013و06/4810ترتیببهکهنهاسانسوتازه
چون.باشدمیبدنوزنکیلوگرمهرازايبهگرممیلی

درتلفاتیهیچگونهخوراکی،روشدرترخونتازهاسانس
بهمربوطنتایجبنابرایند،ندانشانبررسیتحتهاي گروه
.نبودپیگیريقابلافزارنرمباLD50مقدارتعیین

هاي نشانهیارفتاريتغییراتبررسیبهمربوطنتایج
نوعدوهریسماثراتبهمربوطمیرومرگنیزوبالینی

دادنشانمشاهدات.گردیدثبتکهنهاسانسوتازهاسانس
رارفتاريتغییرنوعهیچ80توین%2محلولتزریقکه

باالدوزهايباشدهمسمومهاي موشتمامینکرد.ایجاد
زمانیفاصلهدرکیلوگرمبرگرممیلی5000و2900یعنی
تغییراتشدند.تلفاسانستزریقازبعدساعت72-2

عدمشاملحیواناتازدستهایندرشدهمشاهدهرفتاري
تحرك،عدمجابجایی،یاحرکتیفعالیتکاهشتعادل،
نهایتدرکهبودجانبیگیريزمینوسریعوسطحیتنفس

گروهدرشد.میدنبال)Righting(رفلکسبهپاسخعدمبا
جايبهکیلوگرمبرگرممیلی5000دوزباشدهمسموم
یک هیچگردید.مشاهدهعمیقتنفسسریع،وسطحیتنفس

اسانسترپایینهاي دوزکنندهدریافتهاي گروهحیواناتاز
بروزهمانند بالینیهاي نشانهونشدندتلفآزمایشطیدر

اینالبتهکهشددیدهسطحیتنفسوفعالیتکاهشاسهال،
رفتند.بینازخودهخودباولساعتچندهماندرهانشانه
نسبتاريدارمعنیتفاوتهاموشبدنیوزنمقایسهالبته 

دورهپایاندرهاموشتمامینداد.نشانمطالعهاولروزبه
بالینیمشهودتغییراتهابررسیکهشدندکالبدگشاییمطالعه

داد.ننشانرا(ماکروسکوپیک)
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IQ R 583.777

Table of Statistics

Probability Plot for killed(y)

Probit Data - ML Estimates
Lognormal - 95% CI

Artemisia(ترخونتازهاسانسبراي)LD50(متوسطکشندهدوزمقدارتعیین-1شکل dranunculus (
Probitازاستفادهباصفاقیداخلروشدر Analysisتخمینیروشو)Maximum Likelihood(

DPPHروشباترخوناسانسیاکسیدانآنتیظرفیت

تـأثیر )2شـکل (دهندمینشاننتایجکهطورهمان
شـکل بـه تـر پـایین دوزهـاي درترخونتازهاسانس

دوزهـاي کـه يطـور بـه است، شدهنمایاندارمعنیغیر
mg/ml4 -1سنتزياکسیدانآنتیبامقایسهدراسانس

درصـدي بیسـت ازکمترسازيپاكباعثBHTیعنی
تـأثیر میـزان اسـانس غلظتافزایشباالبته .گرددمی

دارمعنـی p<0.05آماريلحاظبهشدهاشارهدوزهاي
ادامـه دوزبـه وابسـته شکلبهافزایشیرونداینبود.
کـه کنـیم میمشاهدهmg/kg32دوزدراینکهتادارد

مشـابه تقریبـاً آزاديهـا رادیکالمقابلدرمهارياثر
کهنـه اسـانس ).p<0.05(باشـد مـی BHTمهارياثر

آزاديهـا رادیکـال بـا مقابلهدرمهارياثراتترخون
تـا فقـط اسـانس دوزباالترینکهيطوربه،ندادنشان

کنـد  سـازي پـاك راآزاديهـا رادیکالتواندمی50%
).2شکل(

ABTSاکسیدانی اسانس ترخون با روش ظرفیت آنتی

توسطآزادهاي کالیراحذفبهجینتا،3شکلدر
شینماABTSوتازهترخوناسانسمختلفي هاغلظت

ترپاییندوزهايدرترخونتازهاسانستأثیر است.شدهداده
کهيطور، بهاستشده نمایاندار معنیغیروناچیزشکلبه

بامقایسهدرترخوناسانسmg/ml4 -1دوزهاي
ازکمترسازيپاكباعثBHTیعنیسنتزياکسیدان آنتی
تأثیر میزاناسانسغلظتافزایشبااست.شدهدرصدي30

بود.دار معنی)p<0.05(آماريلحاظبهشدهاشارهدوزهاي
اینکهتاداردادامهدوزبهوابستهشکلبهافزایشیرونداین
يهارادیکالمقابلدرمهارياثر16وmg/kg32دوزدر

BHTمهارياثرمشابهتقریباًو)p<0.05(دار معنیآزاد

کهنهاسانسدهدمینشان3شکلکههمانطورباشد.می
ایندر)p<0.05(يدارمعنییاکسیدانآنتیاثراتترخون
تواناییهماسانسمقداربیشترینوندادهبروزروش
ندارد.راABTSآزاديهارادیکالسازيپاك
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DPPHوکهنهوتازهترخوناسانسمختلفي هاغلظتآزادهاي کالیراياندازدامبهجینتا-2شکل

نانومتر517موجطولدرμg/ml100غلظتبا
.دیگردمحاسبهmg/ml1غلظتباBHTایمثبتکنترلگروهباسهیمقادرفرمولطبقآزادهاي کالیرادکاهشدرصد

باشد.میتکراربارسهوmeans±SDبراساسجینتا

طولدرμg/ml45/2غلظتباABTSوکهنه،تازهترخوناسانسمختلفي هاغلظتتوسطآزادهاي کالیدراحذفجینتا-3شکل
نانومتر734موج

تکراربارسهوmeans±SDبراساسجینتا.دیگردمحاسبهmg/ml1غلظتباBHTایمثبتکنترلگروهباسهیمقادرفرمولطبقآزادهاي کالیرادکاهشدرصد
باشد.می
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بحث
حدوددرجهانیبهداشتسازمانهاي بررسیبراساس

عمدتاًوسنتیطبعوایدازدنیاجمعیتازدرصد80-70
سالمتینآورددستبیاحفظبرايداروییگیاهانمنابعاز

نامطلوبیعوارضاستممکنگرچهشوند.میمندبهرهخود
یسماثراتولیگرددایجادداروییمنابعهمینتوسطنیز

وبیماراندرمانراستايدر.اندشدهبررسیکمترآنها
بایدآنهابودنخطربیموضوعگیاهی،أ منشباداروانتخاب

سنتیطبمنابعکناردراطالعاتاین،باشدمورد توجه 
,Tomlinson(شودتلقیمفیدتواندمی اینازیکی.)1998

.A(ترخونگیاهی،منابع dracunculus (بنابراینباشد.می
شکلبهترخونازاستفادهشناسیسماثراتعلمیبررسی

یاتعیینبرايباشدمیواقعیتبانزدیکخیلیکهخوراکی
کنندهکمکخیلیداروعنوانهبآنبودنخطربیبرکیدأت

بود.خواهد
ترخوناسانسکهشد مشخصپژوهشایندر

)A. dracunculus (حتیصفاقیداخلوخوراکیروشبه
یغیرسم2000وmg/kg1000بااليدوزهايدر
درنیزمسمومیتبالینیهاي نشانهومیرومرگباشد.می

کهيطوربهافتد.میاتفاقاسانستجویزبااليدوزهاي
برايLD50مقادیرترخون،شدهتهیهتازهاسانسدرباره
ترتیبهبصفاقیداخلتجویزروشوخوراکیروش

کهنهاسانسبرايوشدتعیین4810mg/kgو<5000
داخلروشوخوراکیروشدرترتیبهبLD50میزان

گردید.محاسبه33/3013وmg/kg33/3801صفاقی
کهموادي) Hayes)1996و Loomisبنديطبقهبراساس

هرازايبهmg/kg5000 -500بینآنهاLD50میزان
یاویسممختصرموادعنوانهبباشدبدنوزنکیلوگرم
ایندرترخوناسانسبنابراین،شوندمیبنديدستهیغیرسم
Loomis(گیردمیقرارردیف & Hayes, طوربه.)1996

باشدهدرمانهاي موشدربدنیگیريوزندرتغییراتکلی
سوءاثراتارزیابیبرايمعیاریکعنوانهبیسممادههر
کاهشمقداراگرویژههب،آیدمیحساببهدارویاومادهآن

Jothy(باشدهاموشاولیهوزن%10ازبیشتروزن et al.,

دروزنیتغییراتهفته،دوازبعدترخوناسانس.)2011
دلیلواقعدر،نکردایجادهاموشدروزنکاهشجهت

باشد.میمادهاینبودنخطربیبرمبنیدیگري
Artemisiaگونهآبیعصاره afraاثرپایینبسیاریسم

صفاقیداخلوخوراکیروشدرLD50میزانوداشته
البته .استشده تعیینg/kg96/8و45/2میزانبهترتیبهب

.Aعصارهمدتطوالنیخوراندن afra)1g/kg/day0.1یا(
وهماتولوژیکییاورفتاريتغییراتمتوالیماهسهمدتبه

,Vigan(نکردایجادصحراییموشدررابیوشیمیایی

Mukinda؛ 2010 & Syce, کهحالیستدراین.)2007
.Aاسانسخوراکیمصرف afraوهموراژیکنفریتباعث

مواقعبرخیدرشده و هاریهوکبددردژنراتیوتغییرات
Mukinda(گرددمیجنینسقطباعث & Syce, 2007(.

تجارينامباايروسیهونخترازشدهتهیهاتانولیعصاره
TARRALINTMدیابتازناشیهیپرگلیسمیدرمانبراي

رتموشدرmg/kg5000مقادیردروشود میاستفاده
باآنروز)90(مدتطوالنیمصرفتیح،باشدنمییسم

گردد.میتحملحیواناتتوسطخوبیهبباالهاي دوز
سالمتیرويبرناخواستهاثراتموجوداطالعاتبراساس

همروزانهدریافتباحتیپایینهاي دوزدرهاانسان
Ribnicky(باشدانتظارموردتواندنمی et al., 2004(.

.Aگیاهاناسانس abyssinicaوA. absinthiumاثرات
مونوسیتیکلکومیهايسلولرويبریسم)THP-1(و

Tariku(استداشتهانسانیهاي اریتروسیت et al., 2010(.
توسطDNAبهرساندنآسیبیازاییسرطانتأثیر

Millet(ایزواگونولمتیلواستراگول et al., و)1981
Gordon(پولگونترکیببودنهپاتوتوکسیک et al.,

تجزیهبهتوجهبا،استشدهاثباتقبلمطالعاتدر)1982
Jalilzadeh-Amin(اسانس et al., مشخص)2012

موردترخوناسانسدرترکیبدوهرمقدارکهگرددمی
یسماثراتازبخشیتوانمیکهباشدمیباالبسیار،بررسی

دانست.مربوطاجزاءاینبهراگیاه
زیاديتعدادایجاددرراايعمدهنقشآزاديهارادیکال

وهاسرطانانواعهمانند مزمنپاتولوژیکیشرایطاز
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نشاننتایجکنند.میبازيغیرهوعروقیقلبیهايبیماري
یضعیفیاکسیدانآنتیاثرترخوناسانسپاییندوزکهداد

گیاهیگونههمینازمشابهینتیجهکه طوريبه.دارد
Kordali(استشده گزارش et al., همچنین.)2005
بامقابلهدرراضعیفییاکسیدانآنتیتواناییترخوناسانس

نشانDPPHيهارادیکالواسیدلیولئیکاکسیداسیون
Lopes-Lutz(استداده et al., کهاستاینبرنظر.)2008

هااسانسسایردرولرکارواکوتیمولمثلفنولیهايترکیب
راقويخیلییاکسیدانآنتیاثرودارندوجودکافیمقداربه

Ruberto(دانندمیاجزاءاینحضوربهمربوط & Baratta,

هايترکیبازغنیترخوناسانسمقابلدر.)2000
فعالیتبروزباعثزیاداحتمالبهکهباشدمیغیرفنولی

Lopes-Lutz(گرددمیگیاهاینضعیفیاکسیدانآنتی et

al., با)2011(همکارانوAyoughiمطالعهدر.)2008
کاروتن/لینولئیک- بتاسامانهوDPPHآزموندوازاستفاده

یاکسیدانآنتیقدرتترخوناسانسکهشد مشخص،اسید
وکند میاعمالDPPHي هارادیکالپاکسازيدرراقوي

دهدمیکاهشراخامسویايروغناکسیداسیونسرعت
)Ayoughi et al., گیاهانهاي اسانس.)2011

A. santonicum،A. scopariaوA. vulgarisبحثدر
تاکسیدانآنتیبابرابرنقشیآزاديهارادیکالسازيپاك

متانولیهاي عصارهاست.داشتهBHTیعنیاستاندارد
A. absinthium L. ،A. arborescens L. ،A. campestris

L. ،A. scoparia ،A. santonicum L.وA. vulgaris L.

بامقایسهدرالبتهکهبودندیاکسیدانآنتیاثراتداراينیز
باشدمیپایینخیلیمیزاناینگیاههماناسانسفعالیت

)Erel et al., درمنهگیاهانمختلفهاي گونه.)2010
Artemisiaوفنولیهايترکیبازفراوانیمقادیرحاوي
قويخصوصیاتبروزمسئولکهباشندمیفالونوئیدي

شوندمیمحسوبگیاهانازدستهایندریاکسیدانآنتی
)Shi et al., 2010(.

وزمانگذشتباآیدمیبرنتایجازکهطورهمان
بسیارکاهشآزمایشگاهیشرایطدراسانسنگهداري

البته آید.میوجودبهاسانسیاکسیدانآنتیفعالیتدرفاحش

فقطواستشدهپرداختهمسئلهاینبهکمترعلمیمنابعدر
وجودمشابهیارزیابیشده انجامروسیهدرکهمطالعهدودر

گشنیزگیاهاسانسنگهداريکهترتیببدین.دارد
)Coriandrum sativum L. (تغییراتنیزتاریکیشرایطدر

آنارگانولپتیکیخصوصیاتوهاترکیبدریئجزبسیار
تحتهااسانسکهزمانی استاینبرنظراماکند.میایجاد

تبدیلدريدارمعنیتغییراتگیرند میقرارنورتابششرایط
,Misharina(آیدمیوجودهبهامونوترپنمختلفشکلهاي 

مورددررامشابهیاثراتبعدهايسالدرمحققان .)2001
Majorana(مرزنگوشگیاهاسانس hortensis(گزارش
Misharina(کردند  et al., فعالیتکاهشبنابراین.)2003

انفعاالتوفعلبهزمانگذشتبااسانسیاکسیدانآنتی
.گرددمیمربوطآنهايترکیب
اینبراساستوان گفت که کلی میگیرينتیجهعنوان به

وباشدمیخطربیترکیبیکترخوناسانسپژوهش
فوایدازکهداردزیاديیاکسیدانآنتیاثراتتازهاسانس
بیشترمطالعات،اینوجودبا.آیدمیبشمارگیاهاینمصرف

شکلبهترخوناسانسنامطلوبتأثیربررسیراستايدر
قابلمزمن)وحادتحت(مسمومیتمدتطوالنیمصرف
است.پیگیري
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Abstract
Herbal medicines are natural and safe; however, side effects can occur following excessive

use of them. This research was aimed to investigate the acute toxicity and antioxidant activity of
the essential oil of Artemisia dracunculus L. The essential oil of A. dracunculus (EOAD) was
extracted by Clevenger apparatus using hydrodistillation. Two types of essential oil were
studied including fresh and old oil (kept in laboratory conditions for three months). All
protocols were tested for both fresh and old oil. The LD50 was calculated based on Lorke’s
method using Probit Analysis and maximum Likelihood method with MINITAB software. To
induce acute toxicity, appropriate concentrations of essential oil (10, 100, 1000, 1600, 2900 and
5000mg/kg of EOAD) were given orally and intraperitoneally. The antioxidant activity of
EOAD (1-32mg/ml) was measured by two methods: DPPH and ABTS assays. The oral LD50

values were greater than 5000 mg/kg and 3801.33mg/kg for fresh and old EO, respectively.
When fresh and old EO administered intraperitoneally, the LD50 values were calculated to be
4810.06mg/kg and 3013.33mg/kg, respectively. The fresh essential oil showed higher
antioxidant activity as compared with the old essential oil in both DPPH and ABTS methods.
Our results clearly indicate that the essential oil of this plant is non-toxic and contains
antioxidant compounds that support the use of tarragon in traditional medicine.

Keywords: Acute toxicity, storage, Artemisia dracunculus L., antioxidant.


