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 چکیده
ها و گازهای کشهای ارگانوفسفره حشرهترکيبکولين است. این آنزیم توسط استراز هيدروليز استيلکولينوظيفه آنزیم استيل

های کولينرژیک، منجر به تحریک بيش از حد و کولين در سيناپسگردد. این مهار با تجمع استيلمهار میناپذیر طور برگشتاعصاب به

استراز مهارشده توسط عصاره سازی مجدد آنزیم کولينگردد. هدف از این مطالعه فعالف سيناپسی میبحران کولينرژیک در شکا

بر ميزان فعاليت و  گل داوودیعصاره هيدروالکلی تأثير است.  (.Chrysanthemum morifolium Ramatهيدروالکلی گل داوودی )

استراز گلبول قرمز و کولينارزیابی شد. منبع آنزیم در این تحقيق، استيل سنجی المناستراز به روش رنگکولين بازیابی فعاليت آنزیم

ترتيب با بهعصاره های موجود در و تعيين ترکيب های عاملیشناسایی گروه ،اکسيدانیاستراز پالسما بود. فعاليت آنتیکولينبوتيریل

استراز کولينسازی مجدد آنزیم بوتيریلتعيين گردید. نتایج نشان داد، ميزان فعال GC/MSو   DPPH،FTIRهای استفاده از روش

ليتر عصاره گرم بر ميلی( در تيمار غلظت یک ميلی%95/91 ± 17/0)ميزان از دست رفتن فعاليت آنزیم مهارشده = تا حدود مهارشده 

 %77/30 ± 45/0وسيله پاراکسون تا حدود استراز بهکولينلبدست آمد. در این آزمایش، آنزیم استي %16/49 ± 24/0گل داوودی، 

يت پاراکسون ليتر این مهار را بازگرداند و باعث از بين رفتن سمّگرم بر ميلیمهار شد، که عصاره گل داوودی در غلظت یک ميلی

ميکروگرم  67/483 ± 3برابر با  DPPHهای آزاد کنندگی رادیکالدر عصاره هيدروالکلی گل داوودی برای جمع 50ICميزان  گردید.

های های فنولی حاوی گروهآید که عصاره این گياه سرشار از ترکيبنيز چنين برمی GC/MSو  FTIRليتر بدست آمد. از نتایج بر ميلی

بر عهده دارند. اکسيدانی عصاره این گياه ها نقش کليدی را در فعاليت آنتیهيدروکسيل و کربونيل است که احتماالً همين ترکيب

اکسيدانی های فنولی دارای خاصيت آنتیدليل دارا بودن ترکيببههای این پژوهش نشان داد که عصاره هيدروالکلی گل داوودی یافته

 پادزهر برای سموم ارگانوفسفره نظير پاراکسون توصيه شود.عنوان تواند بهمیبسيار باالیی است و 

 

 .FTIR اکسيدان،آنتی آنزیم، فعاليت بازیابی استراز، کوليناستيل آنزیم ارگانوفسفره، هایترکيب کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه
 جهان سراسر در ایگسترده طوربه ارگانوفسفره سموم

 با مسموميت روند.می بکار کشاورزی در کشحشره عنوانبه
,Kwong ) است جهانی بهداشت مشکالت از یکی مواد این

 این با خودکشی از ناشی مرگ هزار 300 ساالنه و (2002
؛ al et Gunnell,. 2007) است شده گزارش مواد

2002 .,al et Eddleston.) کردن فسفریله با هاترکيب این 
 پيوندی آنزیم، فعال جایگاه در موجود سرین اسيدآمينه
 مهار را آن و نموده برقرار آنزیم با برگشت غيرقابل و محکم
 ميزان افزایش سبب ارگانوفسفره سموم روازاین نماید.می
 آن حد از بيش تجمع از ناشی مسموميت بروز و کوليناستيل
 نقش کوليناستيل (.Meijer & Dutta, 2003) شوندمی
 اعصاب در کنندههدایت ماده یک عنوانبه مهمی بسيار
 ءایفا غدد و قلبی عضله ،صاف ،مخطط عضالت کنندهکنترل
,Oliver ) است کولين و اسيداستيکاستر ،کوليناستيل کند.می

 برای اصلی آنزیم یک عنوانهب استرازکوليناستيل (.2197
 دارد. وجود خون در آن نوع دو و است کوليناستيل تجزیه
 قرمز( گلبول استراز کولين) استراز کوليناستيل اصلی، نوع
 قرمز گلبول غشای و شيميایی سيناپس در عمده طوربه
 )کولين استراز کولينبوتيریل دیگر نوع و شودمی یافت
 وجود دارد خون پالسمای در عمده طوربه پالسما( استراز

(2015 .,al et Naderi.)  
 منابعی ،ءاجزا ساختمان و زیستی تنوع علت به اهانگي
 جدید داروهای کشف برای تجدیدشدنی و فرد به منحصر
 تجویز داروهای از %50 حدود صنعتی کشورهای در هستند.
 سازمان اعالم طبق و است شده مشتق گياهان از شده

 عنوانبه نفر ميليارد 4/3 حدود برای گياهان جهانی، بهداشت
 محسوب توسعه حال در کشورهای در دارویی منبع اولين
 متمادی ساليان طی (.al et Benamar,. 1020) شوندمی

 در حتی و اساس دارویی گياهان ویژهبه طبيعی داروهای
 در و شوندمی محسوب درمان روش تنها موارد برخی
 قرار استفاده مورد اوليه مواد عنوانبه داروسازی صنعت
 و دارویی گياهان از استفاده برای جهانی رویکرد .تدگرفتمی

 تحقيقات انجام ضرورت دارویی، صنایع در آنها هایترکيب
 است نموده ایجاد زمينه این دررا  کاربردی و ایپایه
(2007 .,al et Mukherjee.) 

 مهاار  برای آنها ثانویه هایمتابوليت و گياهان از استفاده
 و کمتار  جاانبی  هاای اثر داشاتن  دليلبه استراز، کولين آنزیم
ن امحققا  مطالعاه  و توجاه  ماورد  قبل مدتها از بهتر، هایاثر

mChrysanthemu یا داوودی گل است. گرفته قرار مختلف

.Ramat mmorifoliu، کاسنی تيره به متعلق (Asteraceae)، 
 ایگلخانه و علفی چندساله، ساله،یک گياه گونه 200 دارای
 مهمتارین  از یکی گل این (.al et Anderson,. 1990) است
 از بعاد  دوم رتبه و باالست اقتصادی اهميت با زینتی گياهان
 داده اختصاا   خاود  باه  مصرف و توليد لحاظ از را رز گل
 از منبعای  عناوان باه  داوودی گال  (.,DaSilva 2004) است

 فنلای،  هاای ترکياب  مانناد  ارزشامند  ثانویاه  هاای متابوليت
 هاای اساانس  و زیستی فعال هایترکيب دیگر و هافالونوئيد
Lin & ) اسات  گرفتاه  قرار داروشناسان توجه مورد گياهی

.2010 Harnly,.) یااک عنااوانبااه داوودی گاال عصاااره 
 مؤثر سرطان ازجمله هابيماری برخی درمان در اکسيدانآنتی
 ،تحقياق این  هدف (.al. et Kim, 2009) است شده گزارش
 فعاليات  روی بر داوودی گل هيدروالکلی عصاره اثر بررسی
 شاده  مهاار  آنزیم فعاليت بازیابی و استراز کوليناستيل آنزیم
 است. )پاراکسون( ارگانوفسفره هایترکيب وسيلهبه
 

 هاروش و مواد

 داوودی گل هیدروالکلی عصاره تهیه روش

morifolium Chrysanthemum  داوودی هایگل

.Ramat شناسیگياه باغ از 1396 سال پایيز اواخر در 
 از پس گلها .ندشد آوریجمع لرستان استان آباد،خرم
 گردید. پودر آسياب توسط سایه، در شدن خشک و شستشو
 شد. استفاده گيریعصاره انجام برای خيس کردن روش از
 گرم 10 به هيدروالکلی عصاره تهيه برای خالصه طوربه
 در روز 3 مدتبه و اضافه %80 الکل داوودی، گل پودر
 صافی با عصاره ساعت، 24 هر از بعد شد؛ داده قرار تاریکی
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خيس  %80 الکل در دوباره تفاله بقيه و جدا ایپارچه
 از استفاده با شده آوریجمع هایعصاره همه آخر در .گردید
 .شد تغليظ روتاری دستگاه توسط ،ألخ در تبخير روش
 و خشک گرادسانتی درجه 40 آون در عصاره سپس
 در استفاده زمان تارا  حاصل پودر درآمد. پودر صورتبه

 فریزر در و ریخته هوا به نفوذ قابلغير و دربسته ظروف
 شد. نگهداری -20
 

 گل هیدروالکلی عصاره اکسیدانیآنتی فعالیت بررسی

 داوودی

 آزاد رادیکال توسط گياه عصاره اکسيدانیآنتی فعاليت
DPPH روش از استفاده با Blois (1958 )شد گيریاندازه. 
 هایغلظت با عصاره ميکروليتر 200 به خالصه، طوربه

 ليتر(ميلی بر ميکروگرم 1000 و 500 ،250 ،100) مختلف
 موالرDPPH (5-10×6 ) اتانولی محلول ليترميلی 4 مقدار
 تاریک، اتاق در نگهداری دقيقه 30 از پس گردید. اضافه
 درصد و شد خوانده نانومتر 517 موج طول در آن جذب
 زیر رابطه از استفاده با DPPH آزاد هایرایکال مهار
 عنوانبه (C )ویتامين آسکوربيک اسيد از گردید. محاسبه
 هایرادیکال مهار درصد پایان در و استفاده مثبت کنترل
 شد. محاسبه زیر فرمول از استفاده با DPPH آزاد
 

درصد مهار رادیکالهای آزاد  =
A0 − 𝐴1

A0
× 100 

 جذب ميزان نمایانگر ترتيببه 1A و 0A فرمول این در
 کنترل عنوانبه عصاره حضور بدون DPPH محلول نوری
 آسکوربيک اسيد از باشد.می عصاره حضور در و منفی
 .شد استفاده مثبت کنترل عنوانبه

 
 FTIR قرمز مادون فوریل تبدیل سنجیطیف

 گل عصاره در موجود هایترکيب نوع تشخيص برای
 قرمز مادون فوریه تبدیل سنجیطيف روش از داوودی
FTIR نسبت به را عصاره پودر از کمی مقدار شد. استفاده 

 دررا  آن از مقداری و مخلوط پتاسيم برميد با 100 به 1
 هيدروليک پرس دستگاه با و ریخته مخصو  فلزی قالب
 .دیدرآ شفاف قر  صورتبه تا شد داده قرار فشار تحت
 مدل FTIR اسپکتروفتومتر دستگاه بوسيله حاصل قر 
 با cm500-4000 موجی عدد محدوده در s8400 شيمادزو
 .شد بررسی cm 4-1 حساسيت

 

 هاعصاره اجزاء شناسایی و جداسازی

 استفاده با گياه برگ و گل عصاره در موجود هایترکيب
GC -A17 Shimudzu  مدل گازی کروماتوگرافی دستگاه از

)Kyoto Japan( ماادل جرماای ساانجطيااف بااه مجهااز  

5050QP-MS ساتون  در هاترکيب جداسازی شد. شناسایی 
 25/0 داخلی قطر با 5X-BP نوع از گداخته سيليکای ينوئم

 ميکرون 25/0 نازک فيلم ضخامت و متر 30 طول متر،ميلی
 جریاان  سرعت با خالص ذکرشده هليوم گاز از .گردید انجام
 شاد.  اساتفاده  حامل عنوانبه دقيقه در ليترميلی 8/0 داخلی
  ساارعت باا  گاراد ساانتی  درجااه 40 از ساتون  اولياه  دماای 
 یافات.  افزایش گرادسانتی درجه 100 به دقيقه بر درجه 20
 باا  پایاان  در و 220 باه  دقيقاه  بر درجه 3 سرعت با سپس
 و رسيد گرادسانتی درجه 280 به دقيقه بر درجه 30 سرعت
 و تزریااق محاال دمااای مانااد. ثاباات دمااا ایاان در دقيقااه 2

 دماای  گاراد، ساانتی  درجه 260 و 280 ترتيببه آشکارساز
 یونيزاسيون انرژی گراد،سانتی درجه 260 یونيزاسيون محفظه
 نسبت با شکاف صورتبه تزریق سيستم و ولت الکترون 70
 هاا ترکيب تمام برای (RI) کواتس بازداری اندیس بود. 50:1
 شاد.  مقایسه استاندارد بازداری هایشاخص با و گيریاندازه
 در موجاود  هاای ترکياب  باه  مرباوط  اطالعات از استفاده با

 شايميایی  هاای ترکيب NIST. and Wiley 9.0 08 کتابخانه
 (.s,Adam 2007) گردید شناسایی گياه
 
 پالسما و قرمز گلبول جداسازی و گیریخون

 لوله به کنار از آرامی به را انسان خون ليترميلی 5/4
 است %4 سدیم سيترات ليترميلی 5/0 حاوی که فالکون
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 انعقاد از جلوگيری )برای نموده مخلوط آرامی به و ریخته
 دقيقه 15 مدت به سپس ؛شد( استفاده سدیم سيترات از خون
 الیه سه به حاصل محلول و سانتریفوژ g2500 دور با

 رنگ سفيد الیه ،پالسما رنگ، بی الیه اولين .گردید تفکيک
 قرمز هایگلبول شامل سوم الیه و سفيد گلبول حاوی دوم
 کولينبوتيریل آنزیم فعاليت آزمون برای را پالسما .است
 منظوربه قرمز هایگلبول به بعد و برداشته (BchE) استراز
 محلول ،(AchE) استراز کوليناستيل آنزیم فعاليت سنجش

PBS دور با دقيقه 5 مدتبه و اضافه g2500 سانتریفوژ 
 بار سه را عمل این .شد ریخته دور رویی محلول و نموده
 قرمز هایگلبول از ليترميلی 5/0 نهایت در و نموده تکرار
 )حجم ليترميلی 5 حجم به تقطير دوبار آب با را باقيمانده
  به آن حجم فسفات، بافر با سپس رسانده، خون( اوليه
  هایاپندورف در حاصل محلول .شد رسانده ليترميلی 30
 گردید. نگهداری -20 فریز در ليتریميلی 1
 

 آنزیم فعالیت بر داوودی گل هیدروالکلی عصاره تأثیر

 استراز کولیناستیل

 المن سنجیرنگ روش از آنزیم فعاليت سنجش برای
(1961 .,al et Ellman) آزاد تيوکولين ميزان سنجش پایه بر 
 یدید تيوکولين استيل با استراز کوليناستيل واکنش از شده
 دی -5 ،5 با واکنش دليلبه تيوکولين ميزان .شد استفاده
 و شودمی کم (DTNB) اسيد نيتروبنزوئيک -2 -بيس -تيو
 توليد اسيد نيتروبنزوئيک -2 -مرکاپتو -5 رنگ زرد آنيون
 با شده توليد سولفوریل گروه واکنش دیگر عبارتبه ؛شودمی
 ایجاد سرعت است. بيوشيميایی سنجش پایه المن معرف
 شود.می گيریاندازه اسپکتروفتومتر دستگاه وسيلهبه رنگ
 ليترميلی 1 استراز کوليناستيل آنزیم فعاليت سنجش منظوربه

 به فسفات بافر با آزمایش بار هر در شده فریز قرمز گلبول
 برابر 600 نهایت در ها)گلبول شد رسانده ليترميلی 10 حجم
  با اسپکتروفتومتر دستگاه ابتدا در است(. شده رقيق
 DTNB ميکروليتر 34 اضافه به بافرفسفات، ميکروليتر 930
  ATCI ميکروليتر 36 نهایت در که موالرميلی 3/0

 نانومتر 412 ناحيه در نموده اضافه آن به موالرميلی 1
 گلبول ميکروليتر 2/93 منفی کنترل عنوانبه گردید. کاليبره
  اضافه به فسفات، بافر ميکروليتر 8/836 اضافه به قرمز
 دقيقه 10 آزمون ميکروتيوپ در را DTNB ميکروليتر 34
 به ATCI ميکروليتر 36 نهایت در و داده قرار اتاق دمای در

  موج طول در آن جذب بالفاصله و اضافه محلول
 قرائت (باریک ثانيه 30) دقيقه 3 زمانی زهبا در نانومتر 412
 حضور در آنزیم فعاليت سنجش برای آخر در گردید.
 جای به منفی کنترل محلول طبق عصاره مختلف هایغلظت
 بافر ميکروليتر 8/761 فسفات، بافر ميکروليتر 8/836

 مختلف هایغلظت از ميکروليتر 75 محلولبه و اضافه
 دمای در را آزمون ميکروتيوپ دقيقه 10 شد. افزوده عصاره
 به ATCI ميکروليتر 36 نهایت در ،داده قرار اتاق

 ناحيه در آن جذب بالفاصله و افزوده آزمون ميکروتيوپ
 باریک ثانيه 30 هر دقيقه 3 زمانی هباز در نانومتر 412
 آنزیم دوباره سازیفعال ميزان سنجش برای .شد قرائت
 فعاليت ابتدا در پاراکسون، با شده مهار استراز کوليناستيل
 در و پاراکسون با شده مهار آنزیم فعاليت سپس سالم، آنزیم
 شد. گيریاندازه عصاره با ترکيب از بعد آنزیم فعاليت نهایت
را  قرمز گلبول از ميکروليتر 64/18 حدود اول مرحله در
 164 آن به و ریخته ميکروپليت از خانه یک درون

  DTNB ميکروليتر 7 فسفات، بافر ميکروليتر
 درجه 37 دمای در دقيقه 10 آنگاه اضافه، موالرميلی 3/0

 یدایدتيوکوليناستيل ميکروليتر 7 بعد و داده قرار گرادسانتی
 در دقيقه سه از بعد آن جذب شد. اضافه آن به موالرميلی 1
 برای بعد آزمایش در گردید. قرائت نانومتر 412 موج طول
 ميکروليتر 4 حدود ATCI کردن اضافه از قبل آنزیم، مهار

  دمای در دقيقه 30 و اضافه موالرميلی 10 پاراکسون
 تيوکولين استيل سپس شد، داده قرار گرادسانتی درجه 37
 در دقيقه 3 از بعد شده مهار آنزیم جذب و اضافه یداید
 سنجش برای آخر در گردید. قرائت نانومتر 412 ناحيه
 مراحل تمام عصاره، حضور در شده مهار آنزیم فعاليت
  سوبسترا کردن اضافه از قبل ولی شد انجام دوم آزمایش
 دقيقه 10 و کنيممی اضافه محلول به را عصاره ميکروليتر 15
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 ميکروليتر 7 آن به نهایت در. گذاریممی اتاق دمای در
ATCI نانومتر 412 ناحيه در دقيقه 3 از بعد جذب و افزوده 
  گردید. قرائت

 زیر فرمول براساس هاعصاره سازیفعال قدرت درصد
  .دشومی محاسبه

 

𝑅 (درصد  فعال سازی)  = (1 −
𝑎0 − 𝑎𝑟

𝑎0 − 𝑎𝑖
) × 100 

 

 ضورح در شده فعال آنزیم فعاليت ra سالم، آنزیم فعاليت
 کسونپارا با شده مهار آنزیم فعاليت ia پاراکسون، و عصاره

 

 آنزیم فعالیت بر داوودی گل الکلیوهیدر عصاره تأثیر
 استراز کولینبوتیریل
 به پالسما استراز کولينبوتيریل آنزیم فعاليت گيریاندازه
 استراز کوليناستيل آنزیم فعاليت سنجش برای ذکرشده روش
 آنزیم منبع که پالسما ميکروليتر 4/6 از ولی شد. انجام
 قرمز ميکروليترگلبول 2/93 جای به است استرازکولين بوتيریل
 آنزیمدوباره  سازیفعال ميزان سنجش برای گردید. استفاده
 در آنزیم فعاليت پاراکسون، با شده مهار استراز کولينبوتيریل
 استراز کوليناستيل آنزیم فعاليت سنجش مشابه نوبت سه
 را پالسما ميکروليتر 4/6 حدود اول مرحله در شد. گيریاندازه
 DTNB ميکروليتر 34 فسفات، بافر ميکروليتر 6/923 به

 قرار گرادسانتی درجه 37 دمای در دقيقه 10 محلول و اضافه
 آن جذب و اضافه آن به ATCI ميکروليتر 36 سپس شد. داده
 در گردید. قرائت دقيقه 3 از بعد نانومتر 412 موج طول در

  حدود ATCI کردن اضافه از قبل آنزیم، مهار برای بعد آزمایش
 در دقيقه 30 و اضافه موالرميلی 30 پاراکسون ميکروليتر 10
 .شد اضافه ATCI سپس داده، قرار گرادسانتی درجه 37 دمای
 نانومتر 412 ناحيه در دقيقه 3 از بعد شده مهار آنزیم جذب
 در شده مهار آنزیم فعاليت سنجش برای آخر در شد. خوانده
 قبل ولی داده انجام را دوم آزمایش مراحل تمام عصاره، حضور
 اضافه محلول به عصاره ميکروليتر 75 سوبسترا کردن اضافه از
  آن به نهایت در گذاریم.می اتاق دمای در دقيقه 10 و
 ناحيه در دقيقه 3 از بعد جذب و اضافه ATCI ميکروليتر 36
 هاعصاره سازیفعال قدرت درصد گردید. قرائت نانومتر 412
 آنزیم قسمت در شده گفته سازیفعال درصد فرمول براساس

 شد. محاسبه قرمز گلبول استراز کوليناستيل
 

 آماریتحلیل وتجزیه
 هاا ادهد تحليلبرای  شد. انجام تکرار سه درها آزمایش تمام
 طرفاه یاک  واریاانس  مونآز از استفاده با SPSS-16 افزارنرم از

ANOVA تکميلاایآزمااون  و Duncan سااط  و اسااتفاده  
 شد. گرفته نظر در P>05.0 احتمال با دارییمعن

 

 نتایج
 بنفش الکلی محلول جذب و رنگ تغيير تحقيق این در
 داوودی گل هيدروالکلی عصاره حضور در DPPH رنگ
 زایشاف که داد نشان تحقيق این نتایج .شد مشاهده و ارزیابی
 افزایش با و دارد آزاد رادیکال مهار بر داریمعنی تأثير غلظت
 ميزان یابد.می افزایش آزاد هایرادیکال مهار ميزان غلظت

50IC 67/483 ± 3 داوودی گل هيدروالکلی عصاره در 
 کنترل عنوانبه C ویتامين 50IC ميزان و ليترميلی بر ميکروگرم
 در آمد. بدست ليترميلی بر ميکروگرم 57/58 ± 80/9 مثبت
 هایغلظت در DPPH آزاد رادیکال مهار درصد 1 شکل
 است. شده آورده داوودی گل عصاره مختلف
های اصلی شود، پيکدیده می 2طور که در شکل همان

و  cm 3346 ،2928 ،1609-1عصاره گل داوودی در محدوده 
ها یا ها و فنلالکل H-Oهستند که با ارتعاش کششی  1063

H-N ها، ارتعاش کششی قوی آمينC-C های ترکيب
گروه کربونيل مطابقت  C=Oآروماتيک و ارتعاش کششی 

های فنوليک که آید که احتماالً ترکيبچنين برمیدارند. از نتایج 
های هيدروکسيل و کربونيل هستند در فعاليت حاوی گروه

 اکسيدانی عصاره این گياه نقش داشته باشند.آنتی
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 داوودی گل عصاره مختلف هایغلظت توسط DPPH آزاد رادیکال مهار درصد -1 شکل

 .یافت افزایش آزاد رادیکال مهار درصد عصاره غلظت افزایش با

 
 داوودی گل عصاره FTIR طیف -2 شکل

 

 به هانمونه عصاره، در موجود اجزای شناساییبرای 
 و گردید تزریق GC/MS گازی کروماتوگرافی دستگاه
 هایطيف و محاسبه (RI) بازداری شاخص مانند هاییمؤلفه
 این تمامی و بررسی عصاره در موجود هایترکيب جرمی
 و گردید مقایسه استاندارد هایترکيب مشخصات با هامؤلفه
 شناسایی اجزای شد. شناسایی عصاره هایترکيب نهایت در

 شده ذکر 1 جدول در ترتيببه بازداری شاخص و شده
 داوودی گل هيدروالکلی عصاره از ترکيب 32 است.
(Chrysanthemum) را عصاره کل هایترکيب %06/92 که 

 آن عمده هایترکيب گردید. شناسایی دهند،می تشکيل
 -هيدرو دی 3 ،2 -متيل -6 -هيدروکسی دی -5،3 شامل
 کروتونئيک متيل -2 (،24%/32) پيرانون -هيدروژن -4
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 تری (،8%/56) اتانوآمين پيروليدین -1 (،8%/92) اسيد
 مجموع از باشند.می (5%/41) تيمول و (7%/30) دکانول
 هایترکيب %34/5 شده شناسایی هایترکيب 06/92%
 مونوترپن %35/9) ترپنی هایترکيب %66/14 کتونی،

 %73/2 و هيدروکربنه مونوترپن %58/2 دار،اکسيژن
 %18/4 الکلی، هایترکيب %99/7 دار(اکسيژن ترپنسزکوئی
 %04/10 فنلی، هایترکيب %33/35 استری، هایترکيب
 .هستند دیگر هایترکيب %52/14 و دارنيتروژن هایترکيب

 

 Chrysanthemum هیدروالکلی عصاره دهندهتشکیلهای ترکیب -1 جدول

 ردیف ترکیب (RIشاخص بازداری ) درصد )%(
1/3 817 2-acetoxyethanol 1 
4/0 837 methylpyrazine 2 
5/0 845 3-furaldehyde 3 
2/4 882 2-furanmethanol 4 
9/2 888 acetoxyacetone 5 
9/8 912 (e)-2-methylcrotonic acid 6 
8/1 948 2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one 7 

½ 963 4-propylheptane 8 
1/1 972 5-methyl furfural 9 
2/1 996 phenol 10 
5/0 1027 p-cymene 11 
6/8 1033 1-pyrrolidineethanamine 12 
7/0 1040 3-methylcyclopentane-1,2- dione 13 
4/3 1071 alpha-amino-gammabutyrolactone 14 
5/0 1080 nitrocyclohexane 15 
9/0 1103 2,3-dihydro-5-hydroxy-6- methyl-4H-pyran-4-one 16 
8/2 1120 4-hydroxydihydro-2(3h)- furanone 17 
6/1 1143 1,3,4-trimethyl-3- cyclohexenyl-1-carboxaldehyde 18 
3/24 1165 3,5-dihydroxy-6-methyl-2,3- dihydro-4h-pyran-4-one 19 
8/0 1188 acetic acid, octyl ester 20 
3/0 1207 2-methyl-2-decanol 21 
6/0 1227 cuminic aldehyde 22 
4/5 1300 thymol 23 
7/1 1355 piperitenone 24 
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 ... -1جدول ادامه 

 ردیف ترکیب (RIشاخص بازداری ) درصد )%(
9/0 1390 tetradecane 25 
6/0 1490 pentadecane 26 
3/7 1532 tridecanol 27 
7/0 1556 nerolidola 28 
5/0 1673 junipercamphor 29 
3/1 1689 2,6,10- trimethylpentadecane 30 
6/0 1899 lidocaine 31 
6/1 1964 palmitic acid 32 

 

 فعاليت بر داوودی گل عصاره مختلف هایغلظت تأثير
 است. شده آورده 3 شکل در استراز کولينبوتيریل آنزیم
 عصاره غلظت افزایش با گردد،می مالحظه که طورهمان

morifolium Chrysanthemum ) داوودی گل هيدروالکلی

.Ramat) شود.می بيشتر آنزیم فعاليت  

 

 
 BchE آنزیم فعالیت بر داوودی گل هیدروالکلی عصاره مختلف هایغلظت تأثیر -3 شکل

 شد. بيشتر BchE آنزیم سازیفعال درصد عصاره غلظت افزایش با

 

 بيشتر عصاره غلظت افزایش با آنزیم سازیفعال رصدد
 پاراکسون با استراز کولينبوتيریل آنزیم مهار زمان در شد.
 آنزیم فعاليت به مربوط فعاليت باالترین که است بدیهی

 تقریباً آنزیم فعاليت مهارکننده شدن اضافه با که پالسماست
 .شد (شد مهار% 95/91±17/0 آنزیم )فعاليت متوقف

 هایغلظت توسط آنزیمدوباره  سازیفعال ميزان ارزیابی
 گل عصاره (ليتر ميلی بر گرمميلی 1 و 5/0 ،1/0) مختلف
 گل عصاره حضور در آنزیم فعاليتکه  داد نشان داوودی
 دارد. مستقيم رابطه غلظت افزایش با و یافته افزایش داوودی
 تأثير تحت آنزیم دوباره فعاليت افزایش روند 2 جدول در
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 نتایج است. شده داده نشان خوبیبه عصاره غلظت افزایش
 واریانس آزمون از استفاده با آماری تحليلوتجزیه از حاصل
 داوودی گل Duncan تکميلی آزمون و ANOVA طرفهیک

 تحت شده( )مهار آنزیم و شده مهار آنزیم سالم، آنزیم برای
 با داوودی گل عصاره ليترميلی بر گرمميلی 1 غلظت تأثير
 داد. نشان را داریمعن تفاوت P>05.0 احتمال

 

 پاراکسون با شده مهار BchE آنزیم فعالیت بر داوودی گل عصاره مختلف هایغلظت تأثیر -2 جدول

 (mg/ml) عصاره غلظت 1/0 5/0 1
24/0 ± b16/49 82/0 ± c46/29 57/0 ± d90/6 Reactivation% 

17/0 ± e95/91 پاراکسون وسیلههب سالم آنزیم مهار )%( 
 دهندهنشان یکسان حروف و داریمعنی تفاوت دهندهنشان ستون هر در متفاوت حروف اند.شده داده نشان تکرار سه با و ميانگين ± استاندارد انحراف صورت به هاداده

 است. P<0.05 احتمال سط  در داریمعنی تفاوت عدم

 

 فعاليت بر داوودی گل عصاره مختلف هایغلظت تأثير
 با است. شده آورده 4 شکل در استراز کوليناستيل آنزیم
 آنزیم فعاليت داوودی گل هيدروالکلی عصاره کردن اضافه

 فعاليت مستقيم رابطه دهندهنشان مسئله این که شودمی بيشتر
 .است عصاره غلظت با آنزیم

 

 
 AchE آنزیم فعالیت بر داوودی گل هیدروالکلی عصاره مختلف هایغلظت تأثیر -4 شکل

 شد. بيشتر AchE آنزیم سازیفعال درصد عصاره غلظت افزایش با

 

 که طور مانه پاراکسون، توسط آنزیم مهار زمان در
 به مربوط دقيقه 3 از بعد فعاليت باالترین شودمی مشاهده
 کنندهمهار حضور بدون استراز کوليناستيل آنزیم فعاليت

 نشان قرمز گلبول در را آنزیم فعاليت که است )پاراکسون(
 آنزیم فعاليت پاراکسون کردن اضافه از بعد دهد.می

 از پس آنزیم فعاليت یافت. کاهش درصد 45/0±77/30
 5/0 ،1/0) هایغلظت در داوودی گل عصاره نکرد اضافه
 افزایش دوز به وابسته صورت به ليترميلی بر گرمميلی (1 و

 از استفاده با آماری تحليل از حاصل نتایج .(3)جدول  یافت
 تکميلی آزمون و ANOVA طرفهیک واریانس آزمون
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Duncan و مهارشده آنزیم سالم، آنزیم برای داوودی گل 
 ليترميلی بر گرمميلی 1 غلظت تأثير تحت )مهارشده( آنزیم

 را داریمعن تفاوت >05.0P احتمال با داوودی گل عصاره
 داد. نشان

 

 پاراکسون با شده مهار AchE آنزیم فعالیت بر داوودی گل عصاره مختلف هایغلظت تأثیر -3 جدول

 (mg/ml) عصاره غلظت 1/0 5/0 1
a100 63/6 ± c93/83 82/4 ± d25 Reactivation% 

45/0 ± e77/30 پاراکسون بوسیله سالم آنزیم مهار )%( 
دهنده داری و حروف یکسان نشاندهنده تفاوت معنیحروف متفاوت در هر ستون نشان اند.ميانگين و با سه تکرار نشان داده شده ±ها به صورت انحراف استاندارد داده

 است. P< 0/05سط  احتمال  داری درعدم تفاوت معنی

 

 بحث
 سراسار  در گساترده  ساط   در ارگانوفسافره  هایترکيب
 روناد. مای  بکاار  کشااورزی  در کاش حشاره  عنوانبه جهان
 بهداشات  مشاکالت  از یکای  مواد این با مسموميت روازاین
 فسافریله  باا  هاارگانوفسفره .(,Kwong 2002) است جهانی
 آنازیم،  فعاال  جایگااه  در موجاود  سارین  آميناه اسيد کردن
 آن و کارده  ایجاد آنزیم با برگشت غيرقابل و محکم پيوندی
 مساموميت  موجاب  کاولين استيل سط  افزایش با و مهار را
et Dutta ) شوندمی کولين استيل حد از بيش تجمع از ناشی

2004 .,al.) شيميایی حمله چندین در هاترکيب این همچنين 
 اسات.  استفاده شده عراق و ایران جنگ طی عراقی نيروهای
 ميازان  ،هاا ترکيب این باالی يتسمّ و آسان دسترسی دليلبه
 مصارف  از ناشای  خودکشای  و تصادفی هایمسموميت بروز
 (.al et Abdollahi,. 2004) باالسات  جهان و ایران در آنها
 ميازان  بار  خاوراکی  روی مصرف تأثير ایمطالعه درن امحقق
 بررسای  ماورد  را رت در کلرودیفوس از ناشی کبدی آسيب
 حفاظات  سابب  روی کاه  رسيدند نتيجه این به و دادند قرار

 هاا ارگانوفسافره  با مسموميت برابر در کبدی هایهپاتوسيت
 اکسايدانی آنتای  ماواد  (.Dhawan, & Goel 2001) شودمی
 ویاژه باه  هاا ارگانوفسافره  از ناشای  اکسيدانی يتسمّ زیادی
 (.Kalender, & Uzun 2011) نمایندمی تعدیل را دیازینون
 یک عنوانبه (morifolium Chrysanthemum) داوودی گل
 چاين  سنتی طب در قوی بخشیالتيام خوا  با دارویی گياه

 ساردرد،  چشم، هایبيماری درمان در و دارد ایویژه جایگاه
 (.al et Shao,. 2010) رودمای  بکاار  غيره و سرماخوردگی

 مانند ارزشمند ثانویه هایمتابوليت از منبعی عنوانبه گل این
 لحاظ از فعال هایترکيب دیگر و فالونوئيد فنلی، هایترکيب
Lin ) است داروشناسان توجه مورد ياهیگ اسانس و زیستی

2010 Harnly, &.) گاال عصاااره اکسايدانی آنتاای فعالياات 
 ماؤثر  سارطان  ازجملاه  هاا بيماری برخی درمان در داوودی
 تاأثير  (2010) همکاران و Lin (.al. et Kim, 2009) است
 باه  را داوودی گال  عصااره  کال  هایالونف کنندگیحفاظت
 مغازی  آسيب از جلوگيری بر آن اکسيدانیآنتی فعاليت سبب
 Nisreen همچناين  نمودند. تأیيد موش در خونیکم از ناشی
 هافالونوئيد از داریمعنی مقادیر وجود ایمطالعه در( 2015)
 دررا  آنهاا  نقاش  و داوودی گيااه  بارگ  متاانولی  عصاره در

یياد  أت ماورد  گياه این دارویی قابليت و اکسيدانیآنتی فعاليت
 آنازیم  دوبااره  ساازی فعاال  ميزان پژوهش این در داد. قرار

 گال  هيادروالکلی  عصااره  تأثير تحت پاراکسون با مهارشده
 سازیفعال ميزان شد. سنجيده مختلف غلظت سه در داوودی
 حادود  تا )آنزیم شده مهار استراز کولينبوتيریل آنزیم دوباره
 تاأثير  تحات  داد( دسات  از را خاود  فعاليت 17/0±95/91
 داوودی گال  عصااره  ليتار ميلای  بار  گارم ميلای  یک غلظت
 آنازیم  ابتادا  آزمایش این در .شد مالحظه 24/0±16/49%

 پاراکسااون وساايلهبااه قرمااز گلبااول اسااتراز کااولين اسااتيل
 پيوند تشکيل علت به آنزیم مهار شد. مهار 45/0±77/30%



 805   5، شماره 37دوماهنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد 

 گروه با استراز کوليناستيل آنزیم فعال جایگاه در کوواالنسی
 همچنين پاراکسون دهد.می رخ سرین اسيدآمينه هيدروکسيل

 باقيماناده  در واقاع  نيتروژن اتم نزدیکی در گذاریپروتون با
 آنازیم  عملکارد  از فعاال  جایگااه  در هيساتيدین  اسيدآمينه
 غلظت در داوودی گل هيدروالکلی عصاره کند.می جلوگيری
 و بازگرداناد  کاامالً  را مهاار  ایان  ليتار ميلی بر گرمميلی یک
 از حکایت نتایج گردید. پاراکسون يتسمّ رفتن بين از باعث
 هاای اثر بازگردانادن  در داوودی گال  بااالی  بسيار توانایی
 هاای ترکياب  باودن  بيشتر به توجه با .دارد پاراکسون مهاری
 کنناده فعاال  عامل گفت توانمی داوودی گل عصاره در فنلی
 باشاد.  فنلای  هایترکيب است ممکن شده مهار آنزیم دوباره
 ... و آنتوسيانين ،هاتانن فالونوئيدها، شامل فنلی هایترکيب
 هاا، برگ سبزیجات، ها،ميوه در معموالً هاترکيب این .هستند
 دیاده  گيااه  هاای قسامت  ساایر  در و ریشه ها،دانه ها،آجيل
 صانایع  زميناه  در تاوجهی  قابال  مناافع  ماواد  این شوند.می

 طياف  باه  توجاه  باا  پزشاکی  و داروساازی  شيمی، غذایی،
 خااوا  ازجملااه زیسااتی مطلااوب هااایاثر از ایگسااترده
 در (.al. et Lakshmanashetty, 2010) دارناد  اکسيدانآنتی
 گال  عصااره  تاأثير  بار  مبنای  تحقيقی گونههيچ حاضر حال
 باا  شاده  مهاار  اساتراز  کاولين هاای آنازیم  روی بر داوودی
 توساط  شاده  انجاام  تحقياق  در است. انجام نشده پاراکسون
Sargazi حفااااظتی اثااار روی بااار( 2015) همکااااران و  
 سارمی  استراز کولين استيل آنزیم فعاليت ميزان بر E ویتامين
 از ناشای  مساموميت  زماان  در بالغ، رت خون اریتروسيت و

 یک عنوانبه E ویتامين که شد مشاهدهو  شد انجام دیازینون
 اساتراز  کاولين  اساتيل  آنازیم  مهار بهبود باعث اکسيدانآنتی
 و Shadnia دهاد. مای  کااهش  را دیازینون يتسمّ و شودمی

  و سيسااتئين اسااتيل -N حفاااظتی اثاار (2007) همکاااران
 توساط  شاده  ءالقاا  اکسايداتيو  کاهش دررا  توکوفرول-آلفا

 همطالعاا در همچنااين نمودنااد. گاازارش خااوراکی دیااازینون
 استرس کاهش در سيستئين استيل -N حفاظتی اثر ،یدیگر

 هاای بافات  در هاا ارگانوفسافره  توساط  شده ءالقا اکسيداتيو
 (.al et Izadi,. 2014) اسات  شده مشاهده حيوانات مختلف
  روی بااار کاااه (2005) همکااااران و Thakur تحقياااق در

 دارای هاا گوناه  ایان  از %75 انجاام شاد   گيااهی  گونه 300
 کننادگی فعاال  خاصايت  دارای %35 و مهارکنندگی خاصيت
 کاه  بود 123T رقم با گندم برگ هاکنندهفعال از یکی .بودند
 سااموم بااا مهارشااده آناازیم فعالياات بااازگردانی بااه قااادر

 روی بار  که تحقيقاتی گروه 2009 سال در بود. ارگانوفسفره
 اعاالم  دادناد،  انجاام  vitro in سط  در سينتتيک ترکيب 18
 و Obidoxime تجااری  هاای اکسيم با مقایسه در که نمودند

Trimedoxime 027 هاینام با ترکيب نوع چهارK، 075K، 
203K 048 وK اساتيل  آنازیم  دوبااره  کنندگیفعال توانایی 
  غلظاات در را پاراکسااون بااا مهارشااده اسااتراز کااولين
 ناام  تجااری  هاای اکسيم غلظت برابر 10) ميکروموالر 100
 همچنين (.al et Mosilova,. 2009) دارند باال( در شده برده
 دوباره سازیفعال در آتروپين و اسيد گاليک همزمان استفاده
 باه  منجار  ،دیاازینون  از ناشی يتسمّ در استراز کولين آنزیم
 کولين هایآنزیم فعاليت مهار کاهش و يتسمّ بهبود و تعدیل

 ایمطالعاه  در (.al et Motafeghi,. 2020) شاد  اساترازی 
 کاردن  متوقاف  در اسايدگاليک  اکسايدانی آنتی توانایی دیگر
 ساریعتر  واکانش  معنای به ،اکسایش یندافر در انتشار مرحله
 اشاباع  غير چرب هایاسيد به نسبت آزاد هایرادیکال با آن
 بيشتری توانایی از اسيدگاليک شد گزارش که نحوی؛ بهاست
 اساااات برخاااوردار  آزاد رادیکاااال  مهاااار  ماااورد  در
(2018 Asnaashari, & Farahmandfar.) مختلف مطالعات 

 در صفاقی داخل صورتبه پاراکسون تجویز که دهدمی نشان
 سااعت  24 و 4 از بعاد  صاحرایی  ماوش  مختلف هایبافت
 ،سوپراکسيددیسااموتاز هااایآناازیم فعالياات افاازایش باعااث
 و گلوتااتيون  ميزان کاهش و ترانسفراز اs گلوتاتيون کاتاالز،
 اکسايداتيو  اساترس  نهایت در و ليپيد پراکسيداسيون افزایش
 (.Jafari, & Malmir 2014؛ al et Ghani,. 2008) شودمی

 تجااویز کااه داد نشااان (2012) همکاااران و Jafari مطالعااه
 کاولين  آنازیم  فعاليات  کااهش  سابب  پاراکسون و دیازینون
 یدیگار  مطالعه در .) a2012., et alJafari( گرددمی استراز
 در گلوتااتيون  کااهش  موجاب  پاراکسون و دیازینون تجویز
et Jafari ؛ al et Khazaie,. 2015)شاد   مختلف هایبافت

b2012 .,al.) 
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 عصاره که گفت توانمی کلی گيرینتيجه عنوانبه
 (morifolium Chrysanthemum) داوودی گل هيدروالکلی
 سبب تواندمی و بوده باال اکسيدانیآنتی خاصيت دارای
 هایترکيب از ناشی اکسيداتيو استرس هایاثر کاهش

 آنزیم دوباره سازیفعال موجب همچنين شود. ارگانوفسفره
  .گرددمی پاراکسون وسيلهبه شده مهار استراز کولين استيل

 

 سپاسگزاری 
 این انجام امکان که لرستان دانشگاهاندرکاران دست از
 .نمایيممی قدردانی و تشکر صميمانه نمودند فراهم را تحقيق
 

 استفاده مورد منابع

- Abdollahi, M., Mostafalou, S., Pournourmohammadi, 

S. and Shadnia, S., 2004. Oxidative stress and 

cholinesterase inhibition in Saliva and plasma of rats 

following subchronic exposure to malathion. 

Comparative Biochemistry and Physiology-Part C: 

Toxicology & Pharmacology, 137(1): 29-34. 

- Adams, R.P., 2007. Identification of Essential Oil 

Components by Gas Chromatography/ Mass 

Spectrometry. Allured Publ., Carol Stream, IL, 

804p. 

- Anderson, N.O., Ascher, P.D., Widmer, R.E. and 

Luby, J.J., 1990. Rapid generation cycling of 

Chrysanthemum using laboratory seed development 

and embryo rescue techniques. Journal of American 

Society of Horticultural Sciences, 115(2): 329-336. 

- Benamar, H., Rached, W., Derdour, A. and Marouf, 

A., 2010. Screening of algerian medicinal plants for 

acetylcholinesterase inhibitory activity. Journal of 

Biological Sciences, 10: 1-9. 

- Blois, M.S., 1958. Antioxidant determinations by the 

use of a stable free radical. Nature, 181(4617): 1199-

1200. 

- DaSilva, J.A., 2004. Ornamental chrysanthemums: 

improvement by biotechnology. Plant Cell Tissue 

and Organ Culture, 79(1): 1-18.  

- Dutta, H.M. and Meijer, H.J.M., 2003. Sublethal 

effects of diazinon on the structure of the testis of 

bluegill, Lepomis macrochirus: a microscopic 

analysis. Environmental Pollution, 125(3): 355-360.  

- Eddleston, M., Szinicz, L., Eyer, P. and Buckley, N., 

2002. Oximes in acute organophosphorus pesticide 

poisoning: a systematic review of clinical trials. 

Qjm: Monthly journal of the Association of 

Physicians, 95(5): 275-283. 

- Ellman, G.L., Courtney, K.D., Andres Jr, V. and 

Featherstone, R.M., 1961. A new and rapid 

colorimetric determination of acetylcholinesterase 

activity. Biochemical Pharmacology, 7(2): 88-95. 

- Farahmandfar, R. and Asnaashari, M., 2018. 

Assessment of antioxidant activity and kinetic 

oxidative parameters of syringic acid and gallic acid 

insunflower oil. Journal of Food Science and 

Technology, 15(83): 1-14. 

- Ghani, E., Mohammadi, M., Jafari, M., Khoshbaten, 

A. and Asgari, A., 2008. Evaluation of oxidative 

stress index in brain tissue of rats after expose to 

paraoxon. Kowsar Medical Journal, 13(1): 1-8. 

- Goel, A. and Dhawan, D.K., 2001. Zinc 

supplementation prevents liver injury in 

chlorpyrifos-treated rats. Biological trace element 

research, 82(1-3): 185. 

- Gunnell, D., Eddleston, M., Phillips, M.R. and 

Konradsen, F., 2007. The global distribution of fatal 

pesticide self-poisoning: systematic review. BMC 

Public Health, 7(1): 1-15. 

- Izadi, F., Jafari, M., Bahdoran, H., Asgari, A., 

Divsalar, A. and Salehi, M., 2014. The role of  

N-acetyl cysteine on reduction of diazinon-induced 

oxidative stress in rat liver and kidney. Journal of 

Rafsanjan University of Medical Sciences, 12(11): 

895-906.  

- Jafari, M., Salehi, M., Ahmadi, S., Asgari, A., 

Abasnezhad, M. and Hajigholamali, M., 2012a. The 

role of oxidative stress in diazinon-induced tissues 

toxicity in Wistar and Norway rats. Toxicology 

Mechanisms and Methods, 22(8): 638-647.  

- Jafari, M., Salehi, M., Asgari, A., Ahmadi, S., 

Abbasnezhad, M., Hajihoosani, R. and 

Hajigholamali, M., 2012b. Effects of paraoxon on 

serum biochemical parameters and oxidative stress 

induction in various tissues of Wistar and Norway 

rats. Environmental Toxicology and Pharmacology, 

34(3): 876-887. 

- Khazaie, S., Jafari, M., Heydari, J. and Salem, F., 

2015. Investigating response of spleen and 

erythrocytes antioxidant defense system on the 

effects of n-acetyl cysteine against Paraoxon toxicity 

in rat. The Journal of Urmia University of Medical 

Sciences, 26(3): 176-184. 

- Kim, I.S., Koppula, S., Park, P.J., Kim, E.H., Kim, 

C.G., Choi, W.S. and Choi, D.K., 2009. 

Chrysanthemum morifolium Ramat (CM) extract 

protects human neuroblastoma SH-SY5Y cells 

against MPP+-induced cytotoxicity. Journal of 

Ethnopharmacology, 126(3): 447-454. 

- Kwong, T.C., 2002. Organophosphate pesticides: 

biochemistry and clinical toxicology. Therapeutic 

Drug Monitoring, 24(1): 144-149. 

- Lakshmanashetty, R.H., Nagaraj, V.B., Hiremath, 

M.G. and Kumar, V., 2010. In vitro antioxidant 

activity of Vitex negundo L. leaf extracts. Chiang 



 807   5، شماره 37دوماهنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد 

Mai Journal of Science, 37(3): 489-497.  

- Lin, G.H., Lin, L., Liang, H.W., Ma, X., Wang, J.Y., 

Wu, L.P. and Xia, Q., 2010. Antioxidant action of a 

Chrysanthemum morifolium extract protects rat brain 

against ischemia and reperfusion injury. Journal of 

Medicinal Food, 13(2): 306-311. 

- Lin, L.Z. and Harnly, J.M., 2010. Identification of the 

phenolic components of Chrysanthemum flower 

(Chrysanthemum morifolium Ramat). Food 

Chemistry, 120(1): 319-326. 

- Malmir, S. and Jafari, M., 2014. Comparison of the 

effects of diazinon and paraoxon on the antioxidant 

system of rat lung. Scientific Journal of Kurdistan 

University of Medical Sciences, 19(2): 124-133. 

- Mosilova, L., Kuca, K., Jung, Y.S. and Jun, D., 2009. 

In vitro oxime- inhibited human acetylcholinesterase 

and butyrylcholinesterase. Clinical Toxicology, 

47(6): 545-550. 

- Motafeghi, F.S., Ebrahimzadeh, M.A., Karbalaei, P. 

and Mohammadi, H., 2020. Effect of gallic acid on 

reactivation of acetylcholinesterase and 

batyrylcholinesterase inhibited by diazinon in vitro 

and in vivo. Journal of Mazandaran University 

Medical Science, 30(189): 1-13. 

- Mukherjee, P., Kumar, V., Mal, M. and Houghton, P., 

2007. Acetylcholinesterase inhibitors from plants. 

Phytomedicine, 14: 289-300. 

- Naderi, G., Hajhossini, R., Abasi, M. and Mehrabian, 

A., 2015. Inhibitory effects of ethanolic extract of 

Cyperus rotandus on acetylcholinesrerase activity. 

Scientific Journal of Kurdistan University of 

Medical Sciences, 20(5): 102-109. 

- Nisreen, H., 2015. Flavonoid in flower and leaf of 

Chrysanthemum as antioxidants and therapeutic 

agents. International Human Research Journal, 

online at www.ihrj.org, ISSN, 2347-7067. 

- Oliver, C., 1972. Pharmacology of the Peripheral 

Autonomic Nervous System. Year book 

Medicalpublishers, 132p. 

- Sargazi, Z., Nikravesh, M.R., Jalali, M., Sadeghnia, 

H.R. and Rahimi Anbarkeh, F., 2015. The protective 

effect of vitamin E on serum and erythrocytes 

cholinesterase levels in poisoning of diazinon, in 

adult female rats. Journal of North Khorasan 

University of Medical Sciences, 7(4): 801-812. 

- Shadnia, S., Dasgar, M., Taghikhani, S., 

Mohammadirad, A., Khorasani, R. and Abdollahi, 

M., 2007. Protective effects of α-tocopherol and  

n-acetyl-cysteine on diazinon-induced oxidative 

stress and acetylcholinesterase inhibition in rats. 

Toxicology Mechanisms and Methods, 17(2):  

109-115. 

- Shao, Q.S., Guo, Q.S., Deng, Y.M. and Guo, H.P., 

2010. A comparative analysis of genetic diversity in 

medicinal Chrysanthemum morifolium based on 

morphology, ISSR and SRAP markers. Biochemical 

Systematics and Ecology, 38(6): 1160-1169. 

- Thakur, S.S., Garcia, G.E., Leader, H.N., Moorad-

Doctor, D., Gupta, R., Gordon, R.K. and Doctor, 

B.P., 2005. Detoxification of Chemical Warfare 

Agents by the Plant Cholinergic System. Walter reed 

army inst of Research Silver spring, 166p.  

- Uzun, F.G. and Kalender, Y., 2011. Protective effect 

of vitamins c and e on malathion-induced 

nephrotoxicity in male rats. Gazi University Journal 

of Science, 24(2): 193-201. 

  



Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, Vol. 37, No. 5, 2021  808 

Antioxidant activity of Chrysanthemum morifolium Ramat. hydroalcoholic extract and 

reactivation of acetylcholinesterase enzyme 
 

M. Falavand1, F. Hadi2, F. Azarbani3* and S. Bahramikia2 

 

1- M.Sc. student in Biochemistry, Department of Biology, Faculty of Science, Lorestan University, Khorramabad, Iran 

2- Department of Biology, Faculty of Science, Lorestan University, Khorramabad, Iran 

3*- Corresponding authors, Department of Biology, Faculty of Science, Lorestan University, Khorramabad, Iran 

    E-mail: frazarban@gmail.com; Azarbani.f@lu.ac.ir 

 

Received: September 2021   Revised: October 2021       Accepted: October 2021 

 

Abstract 
     The acetylcholinesterase (AChE) function is to hydrolyze the acetylcholine (ACh). This 

enzyme is irreversibly inhibited by the organophosphate compounds of insecticides and nerve 

gases. This inhibition by the ACh accumulation in the cholinergic synapses leads to the 

overstimulation and cholinergic crisis in the synaptic cleft. This study was aimed at reactivating 

the inhibited cholinesterase (ChE) by the Chrysanthemum morifolium Ramat. hydroalcoholic 

extract. The effects of Ch. morifolium hydroalcoholic extract were evaluated on the activity and 

ChE reactivation by the Elman staining method. The erythrocyte AChE and plasma 

butyrylcholinesterase (BChE) were the enzyme sources in this study. The antioxidant activity, 

identification of functional groups, and determination of compounds in the extract were 

determined by DPPH, FTIR, and GC/MS methods, respectively. The results showed that the 

reactivation rate of inhibited BChE (the amount of losing activity in the enzyme inhibited = up 

to 91.95% ± 0.17) was obtained 49.16% ± 0.24 in the 1 mg.ml-1 of chrysanthemum extract 

treatment. In this experiment, the AChE enzyme was inhibited up to 30.77% ± 0.45 by 

paraoxon, which the 1 mg.ml-1 of chrysanthemum extract restored it and eliminated the 

paraoxon toxicity. The IC50 in the chrysanthemum hydroalcoholic extract for scavenging the 

DPPH free radicals was calculated 483.67 ± 3 μg.ml-1. The results of FTIR and GC/MS also 

showed that the extract of this plant is rich in the phenolic compounds containing the hydroxyl 

and carbonyl groups, which probably play a key role in the antioxidant activity of this plant 

extract. The findings of this study showed that the chrysanthemum hydroalcoholic extract had 

very high antioxidant properties due to its phenolic compounds and could be recommended as 

an antidote to the organophosphate toxins such as paraoxon. 

 

Keywords: Organophosphate compounds, acetylcholinesterase enzyme, enzyme activity 

recovery, antioxidant, FTIR. 

 


