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  و اکسیدانیآنتی یروزینازی،تآنتی استرازی، کولین استیلآنتی خواص ارزیابی

 ( Apiaceae) چتریان تیره از گونه 9 کل فنل محتوای
 

 * 1آریاکیا الیاس

 aryakia@ibrc.ir : الکترونيک پست  ،ایران کرج، ایران،  زیستی و ژنتيکی ذخایر ملی مرکز گياهی، بانک استادیار، مسئول، نویسنده -*1

 

 1399تاریخ پذیرش: خرداد                    1399 خردادتاریخ اصالح نهایی:      1399 فروردینتاریخ دریافت: 

 

 چکیده 
  زینتی   و  سبزی  ای،ادویه   دارویی،  هایگونه  بر  مشتمل  ارزشمند  تجاری  هایگونه   دربرگيرنده  ( Apiaceae)  چتریان  تيره  گياهان      

  ولی   دارد،  وجود  چتریان  تيره  تجاری  هایگونه   فيتوشيميایی  و  دارویی  محتوایمورد    در  زیادی  هایگزارش  اینکهبا وجود    باشند.می

  استيل آنتی   فعاليت   بر  مشتمل   دارویی  خواص  پژوهش  این  در   .است  دسترس  در   کمی  اطالعات  تيره  این   خویشاوندان  سایرمورد    در

  از   وسيعی  تنوع   ما  نتایج  شد.  ارزیابی  چتریان  تيره  از  گونه  9  کل  فنل  محتوای  و  اکسيدانیآنتی   و  يروزینازیتآنتی   استرازی،  کولين

  استيلآنتی   اصخو  بالقوه  منبع  عنوانبه   بررسی،  مورد  گياهان داد.  نشان  را  مختلف  هایگونه   بين  فيتوشيميایی  محتوای  و  دارویی  خواص

  و   استرازی   کولين  استيل آنتی   اکسيدانی،آنتی   محتوای  بيشترین  .شدند  آشکار  اکسيدانیآنتی   و  تيروزینازیآنتی   استرازی،  کولين

 این   برعالوه  شد.  مشاهده  Malabaila secacul  و  Conium maculatum ،  Prangos uloptera  های گونه   در  ترتيببه  يروزینازیتآنتی 

  در   بود.  گونه  هر  در  استاتیاتيل   عصاره  برابر   چند  متانولی،  عصاره  اکسيدانیآنتی   خواص   متعاقباً  و   کل  فنل  محتوای  که   داد   نشان  نتایج

 فيتوشيميایی  محتوای  و  دارویی  خواص  از  زیادی  بسيار  تا  توجه  قابل  مقادیر  حاوی  ،پژوهش  این  در  بررسی  مورد  هایگونه  مجموع،

  گيرند. قراراستفاده  مورد کشاورزی و غذایی دارویی، صنایع در دنتوانمی و ندشد گزارش اینجا در بار اولين برای که بودند

 

 .استات اتيل  استراز، کوليناستيل  تيروزیناز، ،DPPH چتریان، :کلیدی  های واژه

 

 مقدمه
 جنس  418  از   بيش   بر   مشتمل   ( Apiaceae)  چتریان   تيره 

 که  باشد می   نهاندانه   های تيره   بزرگترین  از   یکی   گونه،   3257  و 
  (. List, Plant The 2019)   دارند  پراکنش   جهان   سرتاسر   در 

 با  تيره   این   ژنتيکی   ذخایر   ترین غنی   از   یکی   نيز   ایران   کشور 
  (. ozaffarian,M 1996)   باشد می   گونه   363  و   جنس   114
 در  آن،   دارویی   های گونه   ویژه به   گياهی   تيره  این   های گونه 

al et Farida,. )   گيرند می   قرار   استفاده   مورد   جهان   سرتاسر

 خواص  به   مربوط   اطالعات   تا   است   الزم رو  ازاین   (. 2018
 توسعه  بيشتر   تيره   این   گياهان   فيتوشيميایی   محتوای   و   دارویی 
 دارویی  خواص مورد    در   محدودی   اطالعات   ، اینباوجود   یابد. 
 باشد.می   دسترس   در   تيره   این   گياهان  فيتوشيميایی  محتوای  و 

 ،تيروزینازی آنتی   خاصيت   به   توان می   خواص   این   ازجمله 
et Senol )   پوست   ای رنگدانه بيش   درمانی   بالقوه   منبع   عنوان به 

2010a ,al. )   عنوانبه   استرازی   کولين   استيل آنتی   خاصيت   و 
 ( al et Orhan,. 2012)   آلزایمر   بيماری   درمانی   بالقوه   منبع 
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  ، ( Melanogenesis)   مالنوجنسيس   در   تيروزیناز   کرد.   اشاره 
  حشرات   بدن   سازی اسکلت   و   انگل   کردن   محصور   زخم،   التيام 
 توسعهرو  ازاین   (. Sugumaran, 2002)   کند می   ءایفا   نقش 

 نيز  آفات  کنترل   برای   خوبی   ددستاور   تيروزیناز   های بازدارنده 
 گياهان  در   شدن  ایقهوه   واکنش   باعث  آنزیم   این  باشد. می 
 مواد  کيفيت   زوال   و  غذایی   ارزش   کاهش   آن   نتيجه   که   شود می 

Friedman  &)  گياهان   از   حاصل   های نوشيدنی   و   غذایی 

2005 ,Harder )  و  تيروزین  بر  تأثير   با   تيروزیناز   آنزیم   . است 
 مالنين  رنگدانه  توليد   افزایش  و   بيوسنتز   دردر نهایت    دوپا-ال

 آنزیم  عمل   های بازدارنده رو  ازاین   باشد. می   گذار تأثير   پوست 
 و   آرایشی   صنایع  در  پوست   سفيدکننده   مواد  عنوان به   تيروزیناز 
 ارزیابی  (. et al. Parvez, 2007) هستند    استفاده   قابل   دارویی 
 33  متانولی   عصاره   در   تيروزیناز   آنزیم   مهارکنندگی   فعاليت 
 که  داد   نشان   ( Scutellaria)   اسکوتالریا   جنس   مختلف   گونه 
 و  دارد   بستگی   گياهی   عصاره   غلظت   به   کنندگی مهار   فعاليت 
.subsp. brevibracteata S  گونه  در   بازدارندگی   اثر  بيشترین 

ubvelutinas   شد   مشاهده   (c2010 ,al. et Senol .)   جنس  در 
 تيروزیناز  بازدارندگی  فعاليت   نيز   ( Podocarpus)   پدوکارپوس 

 گونه  از  بازدارندگی   بيشترین   و   دارد   بستگی   عصاره  غلظت   به 
elongates Podocarpus   شد   حاصل   ( .,al et Abdillahi

2011.) 
  نيز   (Acetylcholinesterase)  استراز  کولين  استيل  آنزیم
  ء ایفا  مرکزی  عصبی  سيستم  سازیفعال  در   را   مهمی   نقش
 استيل  استراز،  کولين  استيل  آنزیم  (.,Legay 2000)  کندمی
 کولين   استيل  .کندمی  تبدیل  استيک  اسيد  و  کولين  به  را   کولين
  ء ایفا  نقش  مرکزی  عصب  سيستم  در  عصبی  ناقل  عنوانبه   هم
  سيستم   های سيناپس  و  اتصاالت  در  واکنش  این  کند.می

 فعاليت  استراز  کولين  استيل  افتد.می  اتفاق  مرکزی  عصب
  از   مولکول  هر  که  طوریبه  ،دارد  باالیی  بسيار  کاتاليزوری

  هر   در   را   کولين  استيل  مولکول  هزار  25در حدود    آنزیم  این
 کندمی  تجزیه  استيک  اسيد  و  کولين  هایترکيب  به  ثانيه
(2008 .,al et Purves.)  تحليل  بيماری  یک  آلزایمر  بيماری 

  سال  65 باالی  افراد در عمدتاً  که باشدمی شایع بسيار عصبی
  این   فعالیبيش  (.al et Ruiz-Herrera,. 2012)  شودمی  دیده

 استراز  کولين  استيل  شود.می  بيماری   بروز  به  منجر  آنزیم
  این   برای  دارودرمانی  عمل  برای   اهداف   ترینعمده  از  یکی
  این   هایبازدارنده  (.al et Gaudia,. 2006)  باشدمی  بيماری
  ریواستگمين   و  دونپيزول  فيزواستگمين،  تاکرین،همانند    آنزیم
et Mukherjee )  شوندمی  استفاده   بيماری  این  درمان  برای

2007 ,al..)  گستره  و  گياهان  ياییشيم  هایپيچيدگی  دليل به 
  که   است  این  بر  تصور  بيولوژیکی،  فعال  هایترکيب  وسيع
 باشند  آلزایمر  بيماری  برای  جایگزینی  تيمار  توانندمی  گياهان

(2013 .,al et Green.)  خانواده   هایگونه  برخی  
 بازدارندگی  لحاظ  از  (Scrophulariaceae)  سانانميمون
 به  توانمی  ازجمله  که  اندگرفته  قرار   ارزیابی  مورد  آنزیم
  و  (al et Georgiev,. 2011)  ماهورگل نوعی متانولی عصاره

  که   کرد  اشاره  (al et Kahraman,. 2010)  خرگوشک 
  های ترکيب  دادند.  نشان  خود  از  را   یمآنز  بازدارندگیاثرهای  

  خواص   نيز  (Calceolaria)  ای گوشواره  گياه   در  فالونوئيدی
   (.al. et Cespedes, 2013) دادند نشان را  آنزیم بازدارندگی
  بهينه   استفاده   امکان   ، دارویی   خواص   و   فوق   موارد   بر عالوه 

  و   دارویی   خواص   شناسایی   طریق   از   چتریان،   تيره   پالسم ژرم از  
  مهمی   نقش   تواند می   و   باشد ی م   مقدور   آن   فيتوشيميایی   محتوای 

؛  al et Aryakia,. 2018)   اصالحی  های برنامه  ریزی برنامه  در   را 
2019 .,al et Naghavi  2012؛ .,al et Orhan )   با    نماید.   ء ایفا
  در   جنس   این   مختلف   های گونه   از   زیاد   بسيار   استفاده وجود  
  خواص مورد    در   کمی   اطالعات   (، al. et Farida, 2018)   ایران 
  پژوهش   این  در   دارد.   وجود   آنها   فيتوشيميایی   محتوای   و  دارویی 
  کولين   استيل آنتی   خاصيت   شامل   دارویی   خواص   بار   اولين   برای 

  کل   فنل   محتوای   و   اکسيدانی آنتی   و   تایروزینازی آنتی   استرازی، 
 گرفت.   قرار   ارزیابی   مورد   ایران   چتریان   تيره   گونه   9
 

 هاروش و مواد
 گیاهی مواد

 و  ژنتيکی  ذخایر  ملی  مرکز  از  پژوهش  این  گياهی  مواد
  ها گونه  به  مربوط  اطالعات  شد.  مينأت  (IBRC)   ایران  زیستی
 است.  شده آورده 1 جدول در



 استیل ... ارزیابی خواص آنتی  562

 

 عصاره  تهیه

  صورت به  هاگونه  از  هریک  هوایی  هایاندام  خشک  مواد
  برای   گرم   5  مقدار  )به  توزین   از  پس  و  شدند  وردهآدر  پودر
 کاغذ  با  کردن  فيلتر  از  پس  شد.  انجام  گيریعصاره  حالل(  هر

 شد.  استفاده  اواپریتور  روتاوری  از  حالل  حذف  برای  واتمن،
  . شد  انجام   استاتاتيل  و  متانول  حالل   دو  هر  برای  فرایند  این 

   است. شده آورده 2 جدول در عصاره عملکرد

 

   پژوهشاین  در شده استفاده گیاهی مواد مشخصات -1 جدول

 گونه  تیره شماره هرباریومی  ردیف
 آوری آدرس محل جمع 

 ارتفاع  طول جغرافیایی  عرض جغرافیایی 

1 IBRC P1006405 Apiaceae Echinophora platyloba DC. "5/18   '49  ˚33 "5/51   '33  ˚50 1395 

2 IBRC P1006797 Apiaceae Conium maculatum L. "8/46   '48  ˚35 "1/15   '47  ˚51 2113 

3 IBRC P1007009 Apiaceae Prangos uloptera DC. "7/51   '36  ˚36 "8/46   '47  ˚48 2027 

4 IBRC P1007014 Apiaceae Grammosciadium platycarpum  
Boiss. & Hausskn 

"4/14   '42  ˚36 "6/24   '44  ˚48 2229 

5 IBRC P1007021 Apiaceae Heptaptera anisoptera DC. "2/11   '48  ˚36 "3/20   '54  ˚48 1242 

6 IBRC P1007038 Apiaceae Malabaila secacul (Mill.) Boiss. "6/06   '51  ˚36 "6/35   '09  ˚48 1428 

7 IBRC P1007069 Apiaceae Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss. "7/13   '09  ˚36 "1/46   '30  ˚48 2056 

8 IBRC P1007254 Apiaceae Echinophora sibthorpiana Guss. "2/22   '46  ˚35 "10/8   '07  ˚51 1743 

9 IBRC P1007419 Apiaceae Ducrosia anethifolia DC. "8/19   '54  ˚35 "40/7   '03  ˚50 1494 

 

 کل فنل  مقدار  سنجش

  و   Spanos  روش   از   استفاده   با   کل   فنل   مقدار   سنجش 
Wrolstad   (1990 )   اندکی   با   فولين   معرف   حضور   در  
   مقدار   روش   این   در   شد.   انجام   زیر   شرح به   تغييرات 
  فولين   معرف   ميکروليتر   500  و   نمونه   از   ميکروليتر   30
  دمای   در   دقيقه   3  مدت   برای   و   شدند   مخلوط   ویال   درون 
  ميکروليتر  500  سپس   گرفتند.   قرار   سلسيوس   درجه   25

  زده   هم   آرامی   به   و   شد   اضافه   آن   به   سدیم کربنات   محلول 
  درجه   25  دمای   در   ماندن باقی   دقيقه   60  از   بعد   شد. 
  و   نانومتر   725  موج   طول   در   جذب   ميزان   گراد، نتی ا س 

  منحنی   شد.   سنجش   اسپکتروفتومتر   UV  دستگاه   توسط 
  . گردید   رسم   گاليک   اسيد   مختلف   های غلظت   با   استاندارد 
  وزن   گرم   بر   گاليک   اسيد   معادل   گرم ميلی   برحسب   نتایج 
 . گردید   بيان   ( DW GA/g mg)   خشک 

 DPPH  آزمون

  غلظت   mg/ml)   اکسيدانی آنتی   توان   سنجش   برای 
  Williams-Brand  روش   از   فعاليت(   % 50  در   مهارکنندگی 

  استفاده   زیر   شرح به   تغييرات   اندکی   با   ( 1995)   همکاران   و 
  در   DPPH  رادیکال   روبشی   فعاليت   روش   این   در   . شد 

  شود. می   سنجش   گياه   عصاره   های اکسيدان آنتی   حضور 
  0/ 25)   مختلف   های غلظت   با   نمونه   از   ميکروليتر   50  مقدار 
  محلول   ميکروليتر   350  با   ليتر( ميلی   بر   گرم ميلی   2  تا 

DPPH   100  متانول   با بعد    و   شد   حل   موالر( ميلی   )یک %  
  مدت به   نگهداری   از   بعد   شد.   رسانده   ليتر ميلی   2  حجم   به 
  طول   در   جذب   ميزان   اتاق،   دمای   و   تاریکی   در   دقيقه   15
  اسيد   و   متانول   از   شد.   سنجش   نانومتر   517  موج 

  مثبت   کنترل   و   شاهد   نمونه   عنوان به   ترتيب به   آسکوربيک 
   شد.   استفاده 
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DPPH مهار درصد  =  

(ADPPH -ASample/ ADPPH)×100 
 

ADPPH: جذب DPPH نمونه  حضور عدم در 

ASample: جذب DPPH  نمونه حضور  در 
 

   استراز  کولینآنتی  سنجیزیست

  در   بازدارندگی   غلظت   mg/ml)   آنزیم   سنجی زیست   برای 
  اندکی   با   ( 1961)   همکاران   و   Ellman  روش   از   ، فعاليت(   %50

  و   Ouchemoukh-Amessis  روش   در   شده   توصيف   تغييرات 
  آنزیم   بازدارندگی   روش   این   در   شد.   استفاده   ( 2014)   همکاران 
  که   گردد می   تعيين   یدید   کولين   استيل   توسط   استراز   کولين   استيل 
  به  منجر  DTNB  با   تيوکولين   واکنش  شود. می   تبدیل  تيوکولين  به 

  در   . شود می   اسيد   نيتروبنزوئيک   نام   به   رنگ   زرد   آنيون   تشکيل 
  تریس   بافر   موالر ميلی   50  محلول   ميکروليتر   325  روش   این 
 (8 =Hp ،)  100   مختلف   های غلظت   در   گياهی   عصاره   ميکروليتر  
  محلول   ميکروليتر   25  و   ليتر( ميلی   بر   گرم ميلی   4  تا   0/ 5) 

  در   دقيقه   15  مدت   برای   ليتر( ميلی   بر   واحد   0/ 26)   آنزیمی 
  ميکروليتر   75  سپس   شد.   تيمار   گراد نتی ا س   درجه   25  دمای 
  ميکروليتر   475  و   موالر ميلی   15  یداد   کولين   استيل   محلول 
  طول   در   نمونه   جذب   شد.   اضافه   DTNB  موالر ميلی   3  محلول 
 شد. قرائت    نانومتر   412  موج 

 : شد محاسبه زیر صورت به بازدارندگی درصد
 

100 × CONA / SAMA - CONA= I (%) 
 استراز،   کولين   استيل  آنزیم  بازدارندگی  درصد  I  آن   در  که

CONA  و  عصاره(  )فاقد  شاهد  نمونه  جذب  SAMA   جذب  
 مثبت  کنترل  عنوانبه  گاالنتامين  از  باشد.می  نظر  مورد  نمونه
 شد. استفاده

 

 تیروزینازآنتی  سنجیزیست

 mg/ml)  تيروزیناز   بازدارندگی   فعاليت   گيری اندازه   برای 
 و  ngheZ  روش   از  فعاليت(   % 50  در  بازدارندگی   غلظت 

 استفاده  زیر  شرح به   تغييرات   اندکی   با   ( 2013)   همکاران 
 در  و   DMSO  محلول   در   تازه   صورت به   ها عصاره   شد. 
 محلول  بابعد    و  تهيه   ليتر ميلی   بر  گرم ميلی   120  غلظت 

DMSO   بر   گرم ميلی   60  تا   15)   کمتر  های غلظت   به  
 نمونه  محلول   ميکروليتر   پنجاه   شدند.   سازیرقيق   ليتر(ميلی 

  سدیمفسفات   بافر  ميکروليتر  450  با  آزمایشی 
  500بعد    و   شد   حل   ( Hp= 6/ 8)   موالر ميلی   0/ 05

 به  ليتر ميلی   بر  گرم ميلی   0/ 1  تيروزین -ال   محلول   ميکروليتر 
 آنزیمی  محلول   ميکروليتر   500  نهایت  در   شد.   اضافه  آن 

  محلول   از   شد.   اضافه   ليتر( ميلی   بر   واحد   200)   تيروزیناز 
DMSO   و   شاهد  نمونه   عنوان به   ترتيب به   اسيد   کوجيک   و 
 با  ليتر(ميلی   1/ 5)   واکنشی   مخلوط   شد.   استفاده   مثبت   کنترل 
 طول  در  نمونه  جذب   و گردید    مخلوط   خوبی به   ورتکس 
  شد.   قرائت   نانومتر   490  موج 
 

100 × CONA / SAMA - CONA = %I 

  CONA  ،تيروزیناز  آنزیم  بازدارندگی  درصد  I  آن  در  که
  مورد   نمونه  جذب  SAMA  و  عصاره(   )فاقد  شاهد  نمونه  جذب
 باشد. می نظر

 

 ها داده وتحلیلتجزیه

 آناليز   برای  شد.  انجام  تکرار   سه  باها  آزمایش  تمام
 شد.  استفاده 2013 اکسل مایکروسافت افزارنرم از هاداده

 
  نتایج 

 کل فنل محتوای و  عصاره عملکرد
  عصاره   عملکرد   از   وسيعی   تنوع   تيره   این   مختلف   های گونه 
  بيشتر   بسيار   ، متانولی   عصاره   عملکرد   دادند.   نشان   را   ( 2  )جدول 
  عصاره   عملکرد   . بود  گونه  هر   در   استاتی   اتيل  عصاره   عملکرد   از 

  استاتی   اتيل   عصاره   عملکرد   و   درصد   30/ 8  تا   15  بين   متانولی 
  ین کمتر   و   بيشترین   بود.   متفاوت   درصد   28/ 4  تا   4/ 2  بين 

Ducrosia   گونه   متانولی   ره عصا   در   ترتيب به   عصاره   عملکرد 

anethifolia   گونه   استاتی   اتيل   عصاره   و   Heptaptera
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anisoptera   متانولی   های عصاره   کل   فنل   محتوای   شد.   مشاهده  
  مختلف   های گونه   بين   در   وسيعی   تنوع   از   نيز   استاتی   اتيل   و 

  متانولی   عصاره   در   کل   فنل   محتوای   (. 2  )جدول   بود   برخوردار 
  گاليک   گرم ميلی   حسب   بر   194/ 9±1/ 8  تا   19/ 27±1/ 0  از 
   از   استاتی   اتيل   عصاره   در   و   خشک   وزن   گرم   بر   اسيد 
  بر   اسيد   گاليک   گرم ميلی  حسب  بر  19/ 4±0/ 34  تا  2/ 4  0±/ 1
  کل   فنل   محتوای   کمترین   و   بيشترین   بود.   متغير   خشک   وزن   گرم 
  و   maculatum Conium  گونه   متانولی   عصاره   در   ترتيب به 

  در   شد.   مشاهده   secacul Malabaila  گونه   استاتی   اتيل   عصاره 
  نسبت   را   بيشتری   کل   فنل   محتوای   گونه   هر   متانولی   عصاره   کل، 
 داد.   نشان   استاتی   اتيل   عصاره   به 
 

  و   استرازی   کولین  استیلآنتی  اکسیدانی،آنتی  خواص 

   تیروزینازیآنتی

  ارزیابی   برای  DPPH  های رادیکال  روبشی  فعاليت  از

 استفاده  چتریان  تيره  مختلف  هایگونه  اکسيدانیآنتی  فعاليت
  قابل   اکسيدانیآنتی  فعاليت  پژوهش  این  نتایج  (.2  جدول)  شد

  فعاليت   .کرد  آشکار  مذکور  هایگونه  از  هریک   در  را  توجهی
  از   متانولی  عصاره  در  (50IC  بر  )مبتنی  اکسيدانیآنتی
 از   استاتی  اتيل  عصاره  در  و  2/ 80±16/0  تا  02/0±06/0
  کمترین   و  بيشترین  بود.  متغير  21/11±5/1  تا  01/0±22/0

  گونه   متانولی  عصاره  در  ترتيب به  اکسيدانیآنتی  فعاليت
maculatum Conium  گونه   استاتی  اتيل  عصاره  و  

platyloba Echinophora  همچنين   ما  نتایج   .شد  مشاهده  
  فعاليت   متانولی  عصاره   گونه،   هر  در  که  داد  نشان
  استاتی   اتيل  عصاره  به  نسبت  برابری  چندین  اکسيدانیآنتی
 غلظت  ،anethifolia Ducrosia  گونه   در  مثال  عنوان به  دارد.

 در  ،بود  80/2±16/0  برابر  (50IC  بر  )مبتنی  بازدارندگی
برابر    مقدار  این  مربوطه  استاتی  اتيل  عصاره  در  کهحالی
 د. وب 74/0±2/10
 

 استاتی  اتیل و  متانولی هایعصاره اکسیدانی آنتی فعالیت و کل فنل محتوای عصاره، عملکرد -2 جدول

 گونه 

 DPPH های لرادیکا مهارکنندگی

(mg/ml 50 بر مبتنیIC) 

 کل  فنل محتوای 

(mg GA/g DW ) 

 عصاره عملکرد

(w/w) 

 عصاره 

 استاتی اتیل

 عصاره 

 متانولی 

 عصاره 

 استاتی اتیل

 عصاره 

 متانولی 

 عصاره 

 استاتی اتیل

 عصاره 

 متانولی 

Conium maculatum 8/12 15 34/0 ±4/19 8/1 ±9/194 01/0 ±22 /0 02/0 ±06 /0 

Ducrosia anethifolia 13 8/30 4/0 ±1/10 01/2 ±6/40 74/0 ±2/10 16/0 ±80 /2 

Echinophora platyloba 6/11 20 1/0 ±32/7 7/0 ±17/42 5/1 ±21/11 01/0 ±46 /0 

Echinophora sibthorpiana 18 4/25 1/0 ±37/5 2/2 ±04/23 02/0 ±03 /1 01/0 ±38 /0 

Ferulago angulate 4/28 4/28 1 ±65/15 7/1 ±44/83 01/0 ±07 /1 01/0 ±15 /0 

Heptaptera anisoptera 2/4 6/17 4/0 ±75/8 0/1 ±27/19 25/0 ±69 /3 01/0 ±32 /1 

Malabaila secacul 8 28 1/0 ±34/2 3/2 ±46/26 07/0 ±89 /0 03/0 ±39 /0 

Prangos uloptera 2/11 4/26 6/0 ±08/9 9/0 ±31/54 35/0 ±94 /0 02/0 ±11 /0 

       

  شاخص   کی   عنوانبه  استرازی  کولين  استيلآنتی  خواص
 قرار  ارزیابی  مورد  مذکور  گياهی  های گونه  در  ، دارویی  مهم

  استاتی   اتيل  و  متانولی  هایعصاره  که  داد  نشان  نتایج  گرفت.
  برای   توجهی  قابل  مهارکنندگیقابليت    از  گياهی  گونه  9
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  برخوردار   استراز  کولين  استيل  آنزیم  فعاليت  بازدارندگی
 استيل  آنزیم  بازدارندگی  فعاليت  بيشترین  (.3  )جدول  هستند
Prangos   گونه  استاتی  اتيل  عصاره  در  استراز  کولين

uloptera  گونه   استاتی  اتيل  عصاره  در  آن  دنبالبه  و  
anisoptera Heptaptera  و  platyloba Echinophora  
Malabaila   گونههمانند    هاگونه  برخی  عصاره  شد.  مشاهده

secacul  کولين  استيل  آنزیم  عليه  بازدارندگی  فعاليت  هيچ 
 ندادند.  نشان استراز

  آنزیم   عليه  استاتی(  اتيل  و  )متانولی  هاعصاره  از  بسياری
  از   زیادی  تنوع  و  دادند  نشان  کنندگیمهار  فعاليت  يروزینازت

 بيشترین  (.3  )جدول  شد  مشاهده  تيروزینازیآنتی  فعاليت
 متانولی  و  استاتی  اتيل  عصاره  در  تيروزینازیآنتی  فعاليت
 اتيل  عصاره  در  آن  دنبالبه  و  secacul Malabaila  گونه
 عصاره  شد.  مشاهده   uloptera Prangos  گونه  استاتی
  platyloba Echinophora  گونه  استاتی  اتيل  و  متانولی
 نداد.  نشان تيروزینازی آنتی فعاليت گونههيچ

 

 استاتی  اتیل و  متانولی هایعصاره از حاصل استرازی کولین استیل و تیروزیناز بازدارندگی فعالیت -3 جدول

 گونه 

 استراز کولین استیل بازدارندگی

(mg/ml 50 بر مبتنیIC) 

 استراز کولین استیل بازدارندگی

(mg/ml 50 بر مبتنیIC) 

 عصاره 

 استاتی  اتیل

 عصاره 

 متانولی 

 عصاره 

 استاتی  اتیل

 عصاره 

 متانولی 

Conium maculatum NA 03/0 ±46 /1 05/0 ±53 /4 06/0 ±86 /2 

Ducrosia anethifolia 06/0 ±19 /3 07/0 ±48 /2 NA 04/0 ±2 

Echinophora platyloba NA NA 02/0 ±37 /1 NA 

Echinophora sibthorpiana 08/0 ±24 /3 03/0 ±17 /2 06/0 ±79 /1 NA 

Ferulago angulate 05/0 ±53 /2 NA 20/0 ±60 /4 23/0 ±65 /7 

Heptaptera anisoptera 08/0 ±65 /4 13/0 ±93 /1 02/0 ±92 /0 NA 

Malabaila secacul 01/0 ±59 /0 01/0 ±91 /0 NA NA 

Prangos uloptera 15/0 ±79 /3 08/0 ±02 /1 01/0 ±38 /0 NA 

NA غيرفعال : 

 

 بحث
 کل  فنل محتوای
همانند   دارویی  خواص  از  وسيعی  گستره  فنلی  هایترکيب
 ميکروبی،ضددد التهاب،ضددد آرتروژنيک،ضددد آلرژیک،ضددد
 دارا   را   عروقددی  و  قلبی  اتتأثير  و  انعقادیضد  اکسيدانی،آنتی
 ارزیددابیرو ازایددن (.al et Balasundram,. 2006) باشندمی

 در  اوليدده  گام  تواندمی  گياهی  مختلف  هایگونه  فنل  محتوای
Hanen ) باشد گياهی مختلف  هایگونه  دارویی  دانش  توسعه

2009 .,al et 2010؛ .,al et Asadi.) کدده داد نشان ما نتایج 

 چتریددان، تيددره هایگوندده  دیگددر  و  مشابه  هایگونه  به  نسبت
 زا   پددژوهش  ایددن  شددده  ارزیددابی  ایهگوندده  کل  فنل  محتوای
 عنوانبدده  بودنددد.  برخددوردار  بدداالتری  نسبتاً  تا  متعادل  مقادیر
Ferula  هایگوندده کدده اسددت شددده گددزارش مثددال

longipedunculata، crispum Petroselinum و 
vulgare Foeniculum حدداوی ترتيببدده چتریددان تيددره از 

 فنددل  خشددک  وزن  گرم  بر  گرمميلی  3/30  و  2/29  ،74/23
 ؛al et Hinneburg,. 2006) بودند مذکور هایعصاره در کل

, 2019et al.Karakaya )، مددا پددژوهش در کددهحالی در 
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 angulate Ferulago همانند یهایگونه در کل فنل محتوای
 و 44/88±7/1 ترتيببدددددده maculatum Conium و
 بددراینعالوه  .بود  خشک  وزن  گرم  بر  گرمميلی  8/1±9/194

 محتددوای  گوندده،  هر  در  متانولی  عصاره  که  داد  نشان  ما  نتایج
 ایددن  دارد.  اسددتاتی  اتيل  عصاره  به  نسبت  را   بيشتری  کل  فنل
 قطبيددت نيددز  و  رفتدده  اربکدد   حددالل  قطبيددت  از  ناشی  تواندمی

 کدداهش بددا کدده  طوریهب  باشد،  گياهی  بافت  فنلی  هایترکيب
 کدداهش  اسددتخراج  قابل  فنلی  مواد  مقدار  استات،  اتيل  قطبيت
 هدداپژوهش دیگر (.Komaitis, & Proestos 2008) یابدمی
؛ 2010a .,al et Senol) اندددکرده گزارش را  مشابه نتایج نيز

2012 .,al et Orhan 2010؛b .,al et Senol.) تحقيقددات 
 گياهی  منابع  هایعصاره  فنلی  محتوای  ارزیابی  دهدمی  نشان
 و  اشدددبمی  مهمی  موضوع  پزشکی،  و  دارویی  منظر  از  جدید،
 برخددی  کددل  فنددل  محتددوای  بار  اولين  برای  نيز  تحقيق  این  در
 قطبددیغير  و  قطبددی  حالل  دو  از  استفاده  با  تيره  این  هایگونه
 شد.  گزارش و  یابیارز  استات، اتيل و  متانول
 

 اکسیدانیآنتی فعالیت

 فعاليت   متانولی  عصاره  گونه،   هر  در  داد  نشان   ما   نتایج
  استاتی   اتيل  عصاره  به  نسبت  برابری  چندین  اکسيدانیآنتی
  بيشتر   فنل  محتوای  از  ناشی  است  ممکن  این  دارد.
  استاتی   اتيل  هایعصاره  با  مقایسه  در  متانولی  هایعصاره
البته   (. 2  )جدول   است  شده  گزارش   پژوهشاین    در  که  باشد
  همبستگی   و  فنلی  هایترکيب  اکسيدانیآنتی  خواص  پيشتر
؛  al et Balasundram,. 2006)  است  شده  گزارش  آنها  مثبت

2013 .,al et Chen  2011؛ .,al et Lu  ؛ .,al et Nuutila

  خاصيت   و  کل  فنل  محتوای  ارزیابی  مثال  عنوانبه  (.2003
  بين   که  داد  نشان  آليوم   مختلف  هایگونه  اکسيدانیآنتی

  مستقيم   ارتباط  کل   فنل  محتوای  و  اکسيدانیآنتی  خاصيت
 (.al et Dziria,. 2012؛  al et Nencini,. 2007)  دارد  وجود
 هيدروکسيل  عاملی  هایگروه  که  است  شده  اثباتکه  طوریبه

 و  شوندمی  اکسيدانیآنتی  فعاليت  به  منجر  فنلی،  هایترکيب
  هيدروژن   اتم  یک  دخالت  و  مشارکت  طریق  از  هاترکيب  این

  ش ی خوداکسا  زنجيره   قطع  باعث  هيدروکسيل،   گروه
 تریباثبات  نسبتاً  آزاد  رادیکال  و  شده  آزاد  یهاکالیراد
 را   بيشتر  اکسيداسيون  فرایند  نيست  قادر   که  گيردمی   شکل
  (.al et Bahramikia,. 2009) نماید آغاز

  بسيار   ما  اکسيدانیآنتی  فعاليت  نتایجاست که    ذکر  شایان
  تيره   هایگونه  دیگر  در  شده  گزارش  موارد   برخی   از  بهتر

 )مبتنی  اکسيدانیآنتی  فعاليت  مثال  عنوانبه  باشد.می  چتریان
  و   carvi Carum،  anisum Pimpinella  هایگونه  (50IC  بر

vulgare Foeniculum  گرم ميلی  4  تا  2  بين  چتریان  تيره  از  
  در   حتی  و  است  شده  گزارش  عصاره  خشک  وزن  گرم  بر
 بسيار  ميزان  این  crispum Petroselinumهمانند    ای گونه
  بود   عصاره  خشک  وزن  گرم   بر  گرمميلی  12  و  زیاد
(2006 .,al et Hinneburg)،  ما   پژوهش  در  کهحالی   در  

Malabaila   همانند  یهایگونه  در  اکسيدانیآنتی   فعاليت

secacul  و  uloptera Prangos  11/0  و  39/0  ترتيببه 
 شناخت  اهميت  به  توجه  اب  بود.  خشک  وزن  گرم  بر  گرمميلی
  کاربرد   و  اکسيدانیآنتی   هایترکيب  حاوی  جدید  گياهی  منابع
  بهداشتی   و  آرایشی  دارویی،  صنایع  در  آنها  متنوع
(2006 .,al et Balasundram  ؛ .,al et Bahramikia

 جدید،  دانش  ایجاد  با  تواندمی  مذکور  پژوهش  نتایج  (،2009
 نماید.  تقویت را  تيره این  ياهانگ دارویی اطالعات پایگاه
 

 استراز کولین استیل  آنزیم بازدارندگی فعالیت

  در  استراز  کولين  استيل   آنزیم  بازدارندهمورد    در  پژوهش
  روبه   تحقيقاتی  عرصه  گياهان،  ویژه به  و  طبيعی  منابع  ميان

  اصلی   نقش  (.al et Murraya,. 2013)  باشدمی  گسترش
  عصبی   هایایمپالس  به  دادن  پایان  استراز  کولين  استيل  آنزیم
  طریق   از  کار  این  که  باشدمی  کولينرژیک  سيناپس  محل  در

توان    شود. می  انجام   استات  و  کولين  به  کولين  استيل  هيدروليز
  کولين   استيل  آنزیم  بازدارندگی  طریق  از  کولينرژیک   فعاليت
 آلزایمر  بيماری  درمانی  مهم  هایراهبرد  از  یکی  استراز،
  این   بالقوه  هایبازدارنده  برخی  (.,Pohanka 2012)  باشدمی
  آلکالوئيدها   شيميایی  گروه  به   متعلق  طبيعی  منابع  از  آنزیم
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Lopez )  باشدمی  نرگسيان  تيره   هایگونه  در  گاالنتامين  مثل

2002 .,al et.)    تحقيقات  ،چتریان  تيره  وسيع  تنوعبا وجود 
  تيره   این  هایگونه  استرازی  کولين   استيلآنتی  فعاليت  روی  بر

  روی   بر  که  تحقيقی  در  باشد.می  توسعه  به  رو  لیو  ،محدود
 مختلف  هایگونه  استرازی  کولين  استيلآنتی  خواص

Heptaptera  شد  چتریان  تيره  از   گونه   فقط  ،انجام 
anatolica Heptaptera  بر  گرمميلی  2  غلظت  در  توانست 

  دهد   نشان  آنزیم  عليه  را   % 50  بازدارندگی  دوز  ليترميلی
(c2010 .,al et enolS.)  گونه  دیگر  روی  بر  پژوهشی  نتایج 

  فقط   ،بررسی  مورد  گونه  9  بين   از  که  داد  نشان  چتریان  تيره
angulata Ferulago،   Haussknechtia  هایگونه

elymaitica  وuloptera Prangos  2/23  ترتيببه  توانستند، 
 بر  گرمميلی   3  غلظت  در  را   بازدارندگی  درصد  5/8  و  19
  مهارکنندگی   اثر  بررسی  .دن ده  نشان  آنزیم  عليه  ليتر،ميلی
  استيل   آنزیم  روی  بر  سویا  و کرچک  شنبليله،  گياه  سه  عصاره
  به   گياهان  عصاره   بازدارندگی  فعاليت  که  داد  نشان  نيز  کولين
 با   سویا  عصاره  ميان  این  در  و  دارد  بستگی  عصاره  غلظت
 باعث  ليترميلی  بر  گرمميلی  69/4  غلظت  با  و  اثر  بيشترین

  گياه   برای  مقدار  این  کهحالی  در   شد،  مهارکنندگی  %50
et Sharififar )  بود  ليترميلی  بر  گرمميلی  75/10  کرچک

2012 .,al.)  فعاليت  ربا  اولين  برای  ما  تحقيق  نتایج 
 اتيل   و  متانولی  عصاره  در  را   استرازی  کولين  استيلآنتی
  که   طوریبه  ،کرد  آشکار  چتریان  تيره  از  گونه  9  استاتی
 استرازی  کولين  استيلآنتی  فعاليت  بيشترین

(50IC =01/38±0/0)  گونه   در  uloptera Prangos  تعيين 
 منبع  عنوانبه  تواندمی  تحقيق  این  از  حاصل  نتایج  .گردید
  برای   استراز  کولين  استيل  آنزیم  بازدارندگی  فعاليت  از  خوبی
  مورد   دارویی  تحقيقات  و  نژادیبه  هایبرنامه  در  وریبهره
 گيرد.  قرار توجه

 

 تیروزیناز  آنزیم بازدارندگی فعالیت

 یددنا   کننددده  مهددار  گيدداهی  منابع  روی  بر  زیادی  تحقيقات
et Abdillahi ؛c2010 ,al. et Senol) است انجام شده آنزیم

2011 .,al  2012؛ .,al et Jo.) هایگونهمورد  در تحقيق ولی 

Eryngium  گوندده در دارد. توسددعه بدده نيدداز چتریددان تيددره

tricuspidatum  بر  گرمميلی  9/1  غلظت  در  چتریان،  تيره  از 
 داد نشددان آنددزیم عليدده را  %50 بازدارندددگی دوز ليتددر،ميلی
(2016 .,al et Benmerache.) خددواص روی بر تحقيقی در 

 هایگونددههمانند    تيره  این  مختلف  هایگونه  تيروزینازیآنتی
visnaga Ammi و carvi Carum، فعاليددددت هدددديچ 
 (al et Muddathir,. 2017) نشددد مشدداهده تيروزینازیآنتی
همانند  ما تحقيق در بررسی مورد هایگونه  برخی  نتایج  با  که
 اثر ارزیابی .باشدمی مشابه platyloba Echinophora گونه

 جددنس  از  گوندده  چهددار  سدداقه  و  بددر   عصدداره  مهارکنندگی
Podocarpus  تيروزیناز، بازدارندگی فعاليت که داد نشان نيز 

 بازدارندددگی بيشددترین و دارد بسددتگی عصدداره غلظددت بدده
 سدداقه  عصدداره  ليترميلی  بر  گرمميلی  1  غلظت  در  (%74/03)

et Abdillahi ) شد حاصل elongates Podocarpus گونه

2011 .,al.) ماگنوليددا گياه در (Magnolia) 50 بددرای نيددز% 
 5/10 و 3/3 بدده ترتيببدده تيروزیندداز آنددزیم مهارکنندددگی

 هایگوندده گددل متددانولی عصدداره ليتددرميلی بددر گددرمميلی
denudate Magnolia و  .var denudata Magnolia

purpurascens اسددت  نيدداز(2012 .,al et Jo.) نتددایج 
 عصدداره،  مهارکنندددگی  اثر  که  دهدمی  نشان  مختلف  تحقيقات
 باشدمی  متغير  بسيار  مصرفی،  غلظت  و  گياهی  گونه  به  وابسته
 آنددزیم  مهارکنندددگی  اثددر  فاقد  گياهی  هایگونه  از  بسياری  و

 تيروزینازیآنتی  خواص  وهش،پژاین    در  باشند.می  تيروزیناز
 و شددد شگددزار بددار اولددين بددرای هاگوندده از بسددياری
 و 59/0±01/0 غلظددت بددا secacul Malabailaگوندده
 %50 بددرای) تيروزینددازیآنتی اثددر بيشددترین 01/0±91/0

 اسددتاتی اتيل و متانولی عصاره برای ترتيببه را   (مهارکنندگی
 و بررسددی کدده اسددت آنزیمددی نددازیتيروز  ،کددل  در  .داد  نشان
 آرایشددی  صددنایعهمانند    صنایعی  در  آن  کنندگیمهار  ارزیابی
 آفات  کنترل  و  سم  صنایع  در  نيز  و  کننده(سفيد  مواد  توليد  )در
Sugumaran ) باشدمی  اهميت حائز ها(کشحشره توليد )در

 گياهی منابع بررسیرو ازاین (،et al. Parvez, 2007؛ 2002
 ثریؤمدد   بسيار  راهگشای  تواندمی  تيروزیناز  آنزیم  مهارکننده

 باشد.  ارگانيک و گياهی محصوالت توليد در
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  محتوای   و  دارویی  خواص  از  گزارش  اولين  پژوهشاین  
  نتایج   باشد.می   چتریان  تيره  شده   بررسی  گونه  9  فيتوشيميایی

 غنی  منبعی  بررسی،  مورد  هایگونه  که  داد  نشان  پژوهش  این
  ، تيروزینازیآنتی  خواص  بر  مشتمل  دارویی  محتوای  از
 کل  فنل  محتوای  و  اکسيدانیآنتی  استرازی،  کولين  استيلآنتی
 خواص  از  زیادی  بسيار  تا  توجه  قابل  مقادیر  باشند.می

 مذکور  هایگونه  بين  در  فيتوشيميایی  محتوای  تا  دارویی
 مختلف  هایزمينه   در  تواندمی  نتایج  این  شد.  مشاهده
  صنایع   و  آرایشی  دارو،همانند    کاربردی  و  علمی  تحقيقات
  های بررسی  کل،  در  باشد.  داشته  کاربرد  کشاورزی  و   غذایی

  مسئول   ثرؤم  هایترکيب  تااست    نياز  بيشتری  فيتوشيميایی
  یا   استرازی  کولين  استيلآنتی  ،تيروزینازیآنتی  خواص
  نتایج   کسب  برای  لیک  طوربه  .کند  مشخص  را   اکسيدانیآنتی

  دیگر   از  استفاده  با  هااندام  دیگر  گيریعصاره  تکميلی،
 بيوشيميایی  خواص  دیگر  ارزیابی   همچنين  و  هاحالل
 شود.می توصيه تيره  این هایگونه
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Abstract 
     The family Apiaceae contains valuable commercial species including medicinal, spicy, 

vegetable, and ornamental species. Although there are many reports on medicinal properties and 

phytochemical content of commercial Apiaceae species, little information is available about 

other relatives of this family. In this study, the medicinal properties including anti-

acetylcholinesterase, anti-tyrosinase, and antioxidant activities along with total phenolic content 

(TPC) of nine Apiaceae species were assessed. Our results revealed a wide variation of 

medicinal properties and phytochemical content between different species. The studied plants 

were identified as potential sources of anti-acetylcholinesterase, anti-tyrosinase, and antioxidant 

properties. The highest antioxidant, anti-acetylcholinesterase and anti-tyrosinase properties were 

found in Conium maculatum, Prangos uloptera and Malabaila secacul, respectively. Moreover, 

the results showed that the TPC and consequently antioxidant properties of methanolic extract 

were several times more than that of ethyl acetate extract in each species. Overall, the species 

studied in the present research possessed favorable to extreme amounts of medicinal properties 

and phytochemical content that was first reported here and could be considered in the 

pharmaceutical, food, and agricultural industries.  
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