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Introduction: Hymenocrater is an important genus of Lamiaceae family. Hymenocrater 

platystegius is one of species in this genus and this plant is endemic to Iran and it grows wildly 

in the north east of Iran. The aim of this study was to investigate the chemical composition of 

Hymenocrater platystegius and to study the neuroprotective effect of essential oil of this plant in 

H2O2-induced neurotoxicity in PC12 cells. Materials and Methods: The essential oil was 

extracted by hydrodistilation of air-dried sample for 5 hours. The essential oil composition of the 

aerial parts of Hymenocrater platystegius was studied by gas chromatography mass spectrometry. 

Finally, we treated PC12 cells with the essential oil of Hymenocrater platystegius. Results: 

The yield of essential oil was 0.1 % (w/w). Fifty-nine compounds were identified representing 

about 84.72% of the total oil. The major components of this oil were 1, 8-cineole (14.27%), 

ß-pinene (4.89%), Terpinolene (4.83%), and Sabinene (4.59%). In addition, the data showed 

that the essential oil decreased oxidative stress-induced PC12 cells death. Conclusion: The 

results suggest that Hymenocrater platystegius could be a potential candidate for treatment of 

neurodegenerative diseases.
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شناسايی ترکیبات شیمیايی و اثرات حفاظتی اسانس گل اروانه )Hymenocrater platystegius( بر استرس 
PC12 اکسايشی القاء شده توسط پراکسید هیدروژن در سلول های
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ه چــــــــكيد

کلید واژه ها:
1. استرس اکسيداتيو 
 PC12 2. سلول های

3. روغن هاي فرار

از  یكي  اروانه  گياه  است.   )Lamiaceae( نعناعيان  از خانوادۀ  مهم  Hymenocrater یک جنس  مقدمه: 
گونه ها در این جنس است و این گياه بومی ایران است و به طور گسترده در شمال شرق ایران رشد می کند. 
هدف از این مطالعه بررسی ترکيب شيميایی گياه اروانه و مطالعۀ اثر حفاظت عصبي اسانس این گياه، در 
مرگ نوروني ناشی از پراکسيد هيدروژن در سلول های PC12 بود. مواد و روش ها: اسانس توسط روش 
تقطير با آب از نمونه های خشک شده در هوا به مدت 5 ساعت استخراج شد. ترکيب عصاره از بخش های 
 PC12 هوایی گياه اروانه توسط طيف سنجی جرمی کروماتوگرافی گازی مطالعه شد. در نهایت ما سلول های
را با اسانس گياه اروانه تيمار کردیم. یافته ها: بازده اسانس )w/w( 0/1% بود. 59 ترکيب شناسایی شدند، 
که حدود 84/72% از کل اسانس را نشان می دادند. ترکيبات اصلی این اسانس 1، 8-سينئول )%14/27(، 
بتا پينن )4/89%(، ترپينلن )4/83%( و سابينن )4/59%( بودند. عالوه بر این داده ها نشان دادند که اسانس، 
مرگ سلول های PC12 ناشی از استرس اکسيداتيو را کاهش داد. نتیجه گیری: یافته ها پيشنهاد می دهند 

که گياه اروانه می تواند یک کاندیدای مناسب برای درمان بيماری های تحليل برندۀ عصبی باشد.
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عملكرد سلول است که ممكن است منجر به مرگ سلول از طریق 
انسان،  بدن  در   .)6،  7( گردد  شده  برنامه ریزی  مرگ  یا  نكروز 
تعادل ظریفی بين توليد و حذف ROS ها به عنوان پرواکسيدان 
)پرواکسيدان ها ترکيبات شيميایی هستند که استرس اکسيداتيو 
 ROS را القاء می کنند. پرواکسيدان ها این عمل را یا از طریق ایجاد
دارد.  وجود  می کنند(  اعمال  آنتی اکسيدانی  سيستم  مهار  یا  ها 
پرواکسيدان ها یا از فرایندهای متابوليک ایجاد می شوند و یا از منابع 
خارجی تأمين می گردند که می توانند به طور بالقوه با مولكول های 
بدن وارد واکنش شوند )9 ،8(. مواد آنتی اکسيدان، قبل از اینكه 
از محيط  را  وارد شود، آن ها  به مولكول های اصلی بدن  آسيبی 
پاک می کنند )10(. اما در عين حال، حدود 1% از پرواکسيدان ها 
در طول روز نشت می کنند و سبب آسيب اکسيداتيو می شوند. 
در  آنتی اکسيدان ها  نسبی  کاهش  دليل  به  می تواند  مسئله  این 
طول روز باشد )11(. استرس اکسيداتيو نتيجۀ عدم تعادل بين 
 .)12-14( است  آنتی اکسيدان  و  پرواکسيدان  فاکتور  چندین 
متابوليسم اکسيژن که منجر به توليد رادیكال های آزاد می گردد، 
عصبی  سيستم  پاتولوژی  و  فيزیولوژی  در  مهمی  بسيار  نقش 
دارد. با گذشت زمان محيط ردوکس15 ایجاد شده در نورون ها 
به سمت شرایط اکسيداتيو می رود. به نظر می رسد که استرس 
پيری  فرایند  در  عمومی  فاکتور  یک  شده  ایجاد  اکسيداتيو 
از   ROS از حد  بيولوژیک است )15(. توليد بيش  سيستم های 
طریق واکنش با پروتئين ها، ليپيدهای موجود در ساختار غشاء 
این رو  از  می گردد.  سلولی  آسيب  موجب  نوکلئيک  اسيد  نيز  و 
صدمات اکسيداتيو نه تنها مكانيسم درگير در فرایند منتهی به از 
دست رفتن عملكرد طبيعی حسی و حرکتی در طی روند پيری 
از جمله  نورولوژیكی  بيماری های  روند  بلكه همچنين در  است 

آلزایمر و پارکينسون نيز نقش دارد )16(.
در بررسی های In vitro، برای شبيه سازی شرایط استرس اکسيداتيو 
از آب اکسيژنه که قادر به نفوذ به سلول است، استفاده می شود 
)18 ،17(. پراکسيد هيدروژن یک رادیكال آزاد نيست اما می تواند 
به راحتی از غشاهای زیستی عبور کند و باعث آسيب شدید به ماکرو 
مولكول های ضروری شود. پراکسيد هيدروژن در حضور فلزاتی مانند 
توليد می کند.  را  آهن و مس، رادیكال بسيار فعال هيدروکسيل 
استرس  اثرات  اکسيژنه  آب  از  استفاده  با  مختلفی  تحقيقات  در 
اکسيداتيو بر ویژگی های الكتروفيزیولوژیک سلول مورد بررسی قرار 
گرفته است. Akaishi و همكاران نشان دادند که آب اکسيژنه در 
سلول های گرانولی شكنج دندانه دار موجب افزایش جریان کانال های 
کلسيمی نوع L می شود )Meng .)19 و Nie اثر این عامل مولد 
استرس اکسيداتيو را در سلول های هيپوکامپ مورد بررسی قرار 
افزایش  را  اکسيژنه جریان سدیمی  آب  که  کردند  ثابت  و  دادند 
می دهد )20(. بنابراین به نظر می رسد که استرس اکسيداتيو خواص 

الكتروفيزیولوژیک سلول های عصبی را تغيير می دهد.

مقدمه
رفتن  بين  از  سبب  که  هستند  عواملی  آنتی اکسيدان ها1 
رادیكال های آزاد و دیگر انواع واکنش پذیر شده و به عنوان سد 
دفاعی سلول در برابر استرس اکسيداتيو عمل می کنند. مجموع 
دفاع آنتی اکسيدانی را می توان در چهار گروه تقسيم بندی کرد:

آزاد  رادیكال  حذف  سبب  آنزیم  قالب  در  که  عواملی  الف( 
نمونه  به عنوان  می شوند.  اکسيژن  واکنش پذیر  انواع  دیگر  و 
می توان از آنزیم سوپراکساید دیسموتاز2، کاتاالز3، پراکسيداز 

و آنتی اکسيدان های اختصاصی برای گروه تيول4 نام برد.
ب( پروتئين هایی که سبب کاهش دسترسی سلول به پيش 
اکسيدانت هایی چون یون آهن، مس و غيره می شوند. مهم ترین 
و  هموپكسين7  هاپتوگلوبين6،  ترانسفرین5،  پروتئين ها  این 

متالوتيونئين8 هستند.
ج( پروتئين هایی که مولكول های زیستی را در برابر آسيب های 

اکسيداتيو حفظ می کنند مانند پروتئين های شوک حرارتی.
د( مولكول هایی که دارای وزن مولكولی پایين بوده و می توانند 
واکنشگر  گونه های  و   9)ROS( اکسيژن  واکنشگر  گونه های 
و  گلوتاتيون11  همانند:  اندازند.  دام  به  را   10)RNS( نيتروژن 

اسيد اوریک12.
نيز شامل 3 سطح حفاظتی  آنتی اکسيدانی  مكانيسم های دفاع 

است:
سطح 1: جلوگيری از ایجاد انواع واکنش پذیر اکسيژن.

سطح 2: از بين بردن انواع واکنش پذیر اکسيژن.
گونۀ  توسط  ایجاد شده  آسيب های  برطرف کردن   :3 سطح 

واکنش پذیر اکسيژن )2 ،1(.
سوپر  قبيل  از  اکسيژن  آزاد  رادیكال های  از  انواعی  ها،   ROS
اکسيد، هيدروکسيل و مولكول های غير رادیكالی مثل پراکسيد 
 .)3( می شوند  شامل  را   (H2O2 اکسيژنه:  )آب  هيدروژن13 
مانند  ها   RNS توليد  از  ناشی  نيتراتيو14  استرس  مقابل؛  در 
نيتریک اسيد، نيتروژن دی اکسيد و واسطه های واکنشگر آن ها 
می باشد )3(. این مولكول ها به ماکرو مولكول های حياتی از قبيل 
باعث آغاز  ليپيدها و اسيدهای چرب حمله کرده و  پروتئين ها، 
استرس اکسيداتيو در بدن می شوند. استرس اکسيداتيو در علم 
زیست شناسی به طور کلی برای بيان شرایطی به کار می رود که 
ميزان اکسيدان ها باال باشد و یا ميزان آنتی اکسيدان ها در سلول 
آزاد  رادیكال  غلظت  که  است  به گونه ای  شرایط  این  باشد.  کم 

اکسيژن باالتر از سطوح بيولوژیک می باشد )5 ،4(. 
آزاد  رادیكال های  اثر  طی  در  سلول  اجزاي  اکسيداتيو  تغييرات 
بالقوۀ بسيار مخرب در  از فرایندهای آسيب رسان  اکسيژن یكی 

1 Antioxidants
2 Superoxide dismutase enzyme
3 Catalase
4 Thiol
5 Transferrin
6 Haptoglobin
7 Hemopexin
8 Metallothionein

9 Reactive oxygen species (ROS)
10 Reactive nitrogen species (RNS)
11 Glutathione
12 Uric acid
13 Hydrogen peroxide
14 Nitrative stress
15 Redox
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استرس اکسيداتيو تنها یک عامل پاتولوژیک نبوده و در اعمال 
فيزیولوژیک نورونی نيز نقش دارد. به طور مثال تحقيقات نشان 
از طریق  و  است  نياز  مورد   16LTP القای  برای   ROS دادند که 
ایجاد تغييرات ردوکس در مولكول های پروتئينی در مسيرهای 

پيام رساني17 نقش دارد )17(.
با نام اسكوتالرین18  اثر محافظتی آنتی اکسيدانی   Liu و Hong
را در سلول های PC12 در مقابل آب اکسيژنه مورد بررسی قرار 
افزایش  از  مانع  آنتی اکسيدان  این  که  کردند  مشاهده  و  دادند 
کلسيم داخل سلولی، صدمۀ اکسيداتيو به مولكول های ليپيدی 
همه  که  اثراتی  می گردد.  سلول  درون   ROS ازدیاد  و  سلول 
به وسيلۀ آب اکسيژنه ایجاد شده بود. مرگ نورونی ناشی از آب 

اکسيژنه با استفاده از این آنتی اکسيدان مهار گردید )21(.
ردۀ سلولی فئوکروموسيتومای19 موش صحرایي PC12 به صورت 
سلولی  پيام رسان  مسيرهای  و  عصبی  مطالعات  در  گسترده ای 
مورد استفاده قرار می گيرد )22(. همچنين نشان داده شده است 
 PC12 جمله  از  مختلف  سلولی  رده های  در   ROS افزایش  که 

سبب مرگ سلولی می گردد )23(.
پژوهش ها نشان می دهند که در سطح مولكولی، فنل های گياهی 
از قبيل فالونوئيدها، فالونوليگنان ها و اسيدهای فنوليک می توانند 
به عنوان آنتی اکسيدان های مؤثر عمل کنند )24(. گل اروانه با نام 
علمی Hymenocrater platistegius، گياهی معطر،  چند ساله و 
پایا است که به صورت بوته اي و با ارتفاع 60-20 سانتي متر دیده 
مي شود. از مهم ترین کاربردهای دارویی اروانه می توان به اثرات 
ضد التهابی، ضد اسپاسمی، ضد نفخی و تسكينی آن اشاره نمود 
بررسی  ترکيبات شيميایی و  تعيين  )25(. مطالعۀ حاضر جهت 
اثرات محافظت کنندگی احتمالی اسانس گل اروانه در مرگ سلولی 
ناشی از پراکسيد هيدروژن در سلول های عصبی PC12 به عنوان 
یک مدل آزمایشگاهی مناسب در مطالعات عصبی انجام گردید.

مواد و روش ها

روش اسانس گیری از گیاه
در این بررسی گل های اروانه از شهرستان کاشمر واقع در استان 
خراسان رضوی جمع آوری شدند و توسط هرباریوم20 گياهی دانشگاه 
فردوسی مشهد، با نام علمی Hymenocrater platystegius مورد 
تأیيد قرار گرفتند. گل های اروانه پس از خشک شدن در سایه، 
به  صورت پودر درآمدند، سپس عمل اسانس  گيری از آن ها به روش 
تقطير با آب21 توسط دستگاه کلونجر22 به مدت 5 ساعت انجام 
شد. اسانس به دست آمده، در ظرف شيشه ای برای رطوبت گيری 
ریخته شد. برای گرفتن آب موجود در اسانس از مادۀ رطوبت گير 
سولفات سدیم )Germany، Merck( استفاده گردید )27 ،26(، 
سپس به منظور شناسایی و تعيين درصد ترکيبات تشكيل دهندۀ 
اسانس، اقدام به تزریق اسانس به دستگاه طيف سنجی جرمی 

کروماتوگرافی گازی )GC-MS(23 گردید.

کشت سلول
ایران  پاستور  انستيتو  سلولی  بانک  از  که   PC12 سلول های 
به صورت فالسک آماده و نيز ویال فریز شده خریداری گردیده 
بودند، در محيط کشت 24DMEM م)UK، Sigma( حاوی %10 
آنتی بيوتيک %1  و   )UK، Sigma(-25)FBS( گاوی  جنين  سرم 
)UK، Sigma( و در شرایط 37 درجۀ سانتی گراد، رطوبت 95% و 

فشار CO2 %5 کشت داده شدند.
تمايز سلول ها با رتینوئیک اسید

 26)RA( این سلول ها به مدت 8 روز در مجاورت رتينوئيک اسيد
 )Germany، Merck(م RA .با غلظت 10 ميكروموالر قرار گرفتند
در اتانول حل شد و در تاریكی به محيط کشت سلول ها اضافه 
و  است  مورفوژن ها27  مهم ترین  از  یكی   RA  .)28،  29( گردید 
سيستم  در  آن ها  مكانی  ویژگی  و  نورون ها  تمایز  با  آن  توزیع 
 RA عصبی مرکزی در حال تكوین، مرتبط می باشد و اثر القائی
بر سلول های PC12 در شرایط In vitro موجب توليد سلول هایی 

با فنوتيپ شبه عصبی می شود )30(. 

محيط سلول ها یک روز در ميان تعویض شد و در هنگام تمایز 
از محيط حاوی سرم 1% استفاده گردید. سلول ها به مدت 24 
ساعت در انكوباتور و در دمای 37 درجۀ سانتی گراد انكوبه شدند.

گروه های مورد مطالعه
گروه کنترل: در این گروه فقط سلول های PC12، در محيط 
کشت DMEM حاوی 10% سرم جنين گاوی و آنتی بيوتيک %1 

کشت داده شدند.
 PC12 سلول های  گروه،  این  در  هیدروژن:  پراکسید  گروه 
جهت ایجاد تنش اکسيداتيو به مدت 24 ساعت در محيط کشت 

حاوی H2O2 300 ميكروموالر کشت داده شدند.
گروه ها،  این  در  اروانه:  اسانس  غلظت  مختلف  گروه های 
مختلف  غلظت های   ،PC12 سلول های  حاوی  کشت  محيط  به 

اسانس اروانه )5، 10، 25 و50 ميكروموالر( اضافه گردید. 
سلول های  که  گروه هایی   :H2O2  + اروانه  اسانس  گروه های 
PC12 ابتدا با غلظت های مختلف 5، 10، 25 و50 ميكرو موالر 
اسانس اروانه تيمار شدند، سپس جهت ایجاد تنش اکسيداتيو 
در سلول ها به محيط کشت، H2O2م300 ميكروموالر اضافه شد 
و در نهایت در دمای 37 درجۀ سانتی گراد به مدت 24 ساعت 
انكوبه شدند. الزم به ذکر است که تعداد تكرار در تمامی گروه ها 

.)n=3( به صورت سه بار می باشد
PC12 اثر اسانس بر بقاء سلول های شبه نورونی

با  تيمار شده   PC12 سلول  های  بقای28  ميزان  تعيين  به منظور 
آزمون  استفاده شد. مبنای   29MTT آزمون از  اروانه،  اسانس گل 

16 Long-term potentiation (LTP)
17 Signaling
18 Scutellarin
19 Pheochromocytoma
20 Herbarium
21 Hydrodistillation
22 Clevenger apparatus
23 Gas chromatography mass spectrometry

24 Dulbecco’s modified eagle’s medium (DMEM)
25 Fetal bovine serum (FBS)
26 Retinoic acid (RA)
27 Morphogens
28 Viability
29 3-(4, 5- Dimethylthiazol-2yl)-2, 5-diphenyltetrazolium 
bromide (MTT)
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مادۀ  به  زرد،  مشخص  رنگ  با  تترازوليم30،  مادۀ  احيای   MTT
فورمازان31 بنفش رنگ توسط آنزیم های سلول زنده است. پس از 
 104 cells/ml سوسپانسيون سلولی حاوی ،RA تمایز سلول ها با
تهيه شد و به هرکدام از چاهک های پليت کشت سلولی 96 خانه  
اضافه  سلولی  سوسپانسيون  از  ليتر  ميكرو   100 چاهک(،   15(
مدت  به  پليت  پليت،  کف  به  سلول ها  چسباندن  به منظور  شد. 
24 ساعت در انكوباتور با دمای37 درجۀ سانتی گراد قرار گرفت. 
روز بعد ابتدا هر یک از غلظت های مورد نظر از اسانس )5، 10، 
25 و 50 ميكروموالر( در ویال های جداگانه تهيه شدند. بعد از 
آماده سازی غلظت ها، محيط کشت رویی چاهک ها تخليه شد و 
پر  اسانس  از غلظت های مختلف  ليتر  ميكرو  با 100  چاهک ها 
و سه  تيمار شدند  اسانس، سه چاهک  غلظت  هر  برای  شدند. 
چاهک فاقد اسانس نيز به عنوان چاهک های گروه کنترل در نظر 
انكوباتور در  به مدت 24 ساعت در  پليت  گرفته شدند. سپس 

دمای 37 درجۀ سانتی گراد قرار گرفت. 
سمپلر،  از  استفاده  با  اسانس،  با  سلول ها  انكوباسيون  از  پس 
هر  به  و  شدند  تخليه  کامل  به طور  سلول  حاوی  چاهک هاي 
اضافه گردید.  تازه  ليتر محيط کشت  ميكرو  آن ها 100  از  یک 
سپس به هر یک از چاهک ها 40 ميكرو ليتر از محلول استوک 
نيز اضافه گردید،   )Company Applichemم،  Germany(م  MTT
به طوری که غلظت نهایی MTT در محيط کشت 5 ميلی گرم بر 
ميلی ليتر بود. در نهایت پليت به مدت 4 ساعت در انكوباتور با دمای 
37 درجۀ سانتی گراد قرار گرفت. پس از مدت زمان انكوباسيون، 
محتویات رویی هر چاهک خارج شد و به هر یک 100 ميكرو 
ليتر محلول دی متيل سولفوکساید )DMSO(32 برای حل شدن 
بلور های فورمازان اضافه گردید، سپس جذب نوری توسط دستگاه 
ELISA Reader م)Model: Elx800، BioTek، USA( در طول 
موج های 630-540 نانومتر اندازه گيری شد )31( و از روی جذب 
نمونه ها، ميزان سلول های زنده به طور نسبی تعيين شد. هر چقدر 
تعداد سلول های زنده بيشتر باشد، این تبدیل بيشتر صورت گرفته 
و فورمازان بيشتری توليد می شود که در نهایت ما شاهد افزایش 

جذب خوانده شده خواهيم بود.
 PC12 نورونی  شبه  سلول های  بر  اروانه  گل  اسانس  اثر 

H2O2 تیمار شده با
 104 cells/ml جهت این بررسی نيز سوسپانسيون سلولی حاوی
تهيه شد و 100 ميكرو ليتر از سوسپانسيون به 18چاهک  پليت 
اسانس  گروه های  به  مربوط  چاهک   12  ( شد  اضافه  خانه   96
اروانه + H2O2، سه چاهک مربوط به گروه کنترل و سه چاهک 
نيز مربوط به گروه H2O2 بود(. بعد از 24 ساعت انكوباسيون در 
دمای 37 درجۀ سانتی گراد، محيط کشت رویی چاهک ها تخليه 
 ،5( اسانس  غلظت های  از  یک  هر  از  ليتر  ميكرو   100 و  شد 
10 ، 25 و50 ميكروموالر( به چاهک ها افزوده شد. چاهک های 
به  و  بودند  اسانس  فاقد   H2O2 گروه  و  کنترل  گروه  به  مربوط 
ازای هر غلظت اسانس نيز، سه چاهک تيمار شدند، بنابراین در 

کل 12 چاهک با اسانس تيمار شدند. در مرحلۀ بعد 50 ميكرو 
به جز  چاهک ها  تمام  به  ميكروموالر(   300(  H2O2 محلول  ليتر 
چاهک های کنترل افزوده شد و سپس پليت به مدت 24 ساعت 
در انكوباتور با دمای 37 درجۀ سانتی گراد قرار گرفت. پس از مدت 
زمان انكوباسيون ميزان بقای سلولی به وسيلۀ اندازه گيری فورمازان 

توليد شده از احيای MTT مورد ارزیابی قرار گرفت )31(.
آنالیز آماری

 SPSS نرم افزار  از  استفاده  با  داده ها  آماری  تحليل  و  تجزیه 
ویرایش 21 و روش Oneway ANOVA انجام شد. تمام نتایج 
از   (Mean ± مSEM( انحراف معيار به صورت ميانگين به همراه 
 Pسه نمونه گزارش شدند. تفاوت ميانگين ها در سطح 0/05<م

معنی دار تلقی گردید.
يافته ها

ترکیبات شیمیايی اسانس اروانه
و  مختلف  مؤلفه های  دقيق  بررسی  با  که  تحقيق  این  نتایج 
آمده   1 جدول  در  است،  گرفته  صورت  استاندارد  ترکيب های 
است. تجزیه و تحليل کروماتوگرام33 به دست آمده، وجود 59 
کل  از  درصد   84/72 مجموع  در  که  می دهد  نشان  را  ترکيب 
اسانس را تشكيل می دهند. از ميان ترکيب های شناسایی شده 
و  می باشد  دارا  را  درصد  باالترین   )%14/27( 8-سينئول34   ،1
بعد از آن بتا پينن35 )4/89%(، ترپينلن36 )4/83%( و سابينن37 
)4/59%( ترکيبات عمدۀ این گياه می باشند. طيف کروماتوگرام 

گازی به دست آمده در نمودار 1 نشان داده شده است.
PC12 اثر اسانس گل اروانه بر روی سلول های شبه نورونی

از  هيچ کدام  در  که  می دهد  نشان  )نمودار2(  حاصل  نتایج 
سلول های تيمار شده با اسانس اروانه با غلظت های 5، 10، 25 
و50 ميكروموالر )گروه های غلظت های مختلف اسانس اروانه( پس 
از 24 ساعت، مرگ قابل مالحظه و معني داری نسبت به سلول های 
گروه کنترل دیده نشد )0/05>مP(. بنابراین اسانس در هيچ یک 
از غلظت های عنوان شده، اثر سمی بر سلول های PC12 ندارد.
 PC12 نورونی  شبه  سلول های  بر  اروانه  گل  اسانس  اثر 

H2O2 تیمار شده با
با مقایسۀ درصد زنده ماندن سلول های تيمار شده با غلظت های 
25 و 50 ميكروموالر از اسانس با گروه کنترل، اختالف معنی داری 
مشاهده نشد )0/05>مP( اما این غلظت هاي اسانس باعث افزایش 
معني دار درصد زنده ماندن سلول ها در مقایسه با گروه H2O2 شدند 
)0/05<مP(. در مقابل درصد زنده ماندن سلول های تيمارشده با 
H2O2 و اسانس با غلظت های 5 و 10 ميكروموالر، در مقایسه با 

گروه کنترل معني دار بود )0/05<مP( ولی درصد زنده ماندن این 
گروه از سلول ها در مقایسه با گروه H2O2 معنی دار نبود. بنابراین 
نتایج حاصل از این آزمایش نشان می دهد که اسانس روغنی گل 

30 Tetrazolium
31 Formazan
32 Dimethyl sulfoxide (DMSO)
33 Chromatogram

34 1,8-Cineole
35 ß-pinene
36 Terpinolene
37 Sabinene
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.GC-MS جدول 1- شناسایی اجزای اسانس گل اروانه به وسيلۀ

نمودار 1- کروماتوگرام گازی اسانس گل اروانه.
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اروانه می تواند به طور مؤثر و به صورت وابسته به دوز از سلول های 
عصبی PC12 در برابر استرس اکسيداتيو ناشی از H2O2 محافظت 

نماید )نمودار 3(.
بحث و نتیجه گیری

در مطالعۀ حاضر ابتدا به بررسی کيفی و کّمی ترکيبات شيميایی 
شيميایی  ترکيبات  شد.  پرداخته  اروانه  گل  اسانس  در  موجود 
اسانس به دست آمده از سایر گونه های اروانه نيز پيشتر گزارش 

شده است.

اسانس  روی  بر   ،2014 سال  در  اخالقي  توسط  که  بررسی  در 
گل اروانه انجام شد، دوازده ترکيب که 80/4% از کل اسانس را 
تشكيل می دادند، شناسایی شدند و ترکيبات اصلی این گياه طی 
این تحقيق آلفا پينن38 )25/8%(، ليمونن39 )20/9%(، بتا پينن 

)12/2%( گزارش شدند )32(.

ثابت تيموری و همكاران نيز در سال 2012، ترکيبات شيميایی 
بزق،  بزد،  بزنگان،  منطقۀ  شش  از  شده  جمع آوری  اروانه  گل 
گلمكان، کالت و زشک را شناسایی و با یكدیگر مقایسه کردند. 
در این تحقيق نشان داده شد که باالترین درصد اسانس را اروانۀ 
گلمكان  اروانه  را  اسانس  درصد  پایين ترین  و   )%2/3( زشک 

)0/045%( دارا بود. 
بتا  ترکيبات  اسانس ها  از  شده  شناسایی  ترکيب   64 بين 
لينالول44،   ، هنيكوسان43  فيتول42،  اسپاتولنول41،  کاریوفيلن40، 
 ،2/18 ،3/55 ( درصد های  بزد  در  یوکاليپتول46  و  هگزا کسان45 
 ،0/51 ،2/28 ،6/15( بزق  در   ،)0/0 و   0/18 ،0/6  ،0/0  ،0/62
0/0، 0/29، 0/94 و 0/32(، در بزنگان )3/16، 2/66، 0/85، 0/0، 

0/12، 0/45 و 0/0(، در زشک )2/25، 2/69، 0/18، 3/08، 0/13، 
0/53 و 0/43(، در کالت )3/88، 2/12، 0/12، 4/14، 0/2، 0/2 
و 0/0( و در گلمكان )2/49، 2/27، 0/65، 0/0، 0/38، 2/06 و 
0/1( را به ترتيب دارا بودند. ترکيب جرماکرن دي47 نيز فقط در 
اسانس بزنگان )3/05%( و کالت )2/25%( مشاهده شد )33(. در 
اروانه  اسانس گياه  یافت شده در  اصلی  ترکيبات  نيز  مطالعه ای 
با نام علمی Hymenocrater elegans bunge، شامل اسپاتولنول 

)49/5%( و کاریوفيلن اکسيد48 )12/9%( بودند )34(. 
در مطالعه ای دیگر گياه H. calycinus boiss از سه منطقۀ یكه 
جنگل  و   )B )نمونۀ  نوده   ،)A )نمونۀ  بجنورد  شهرستان  شاخ 
و  شدند  جمع آوری  ایران  شرق  شمال  در   )C )نمونۀ  گلستان 
ترکيبات اسانس آن ها شناسایی شد. ترکيبات اصلی شامل: آلفا 
اسپاتولنول   ،A نمونۀ  در   )%10/5( سابينن  و    )%10/5( پينن 
)35/4%( و abietadiene )13/4%( در نمونۀ B و بتا کاریوفيلن  

32/8%( و کاریوفيلن اکسيد )16/1%( در نمونۀC  بودند )35(.
ترکيبات  مطالعه  یک  در  همكاران،  و  اکرميان  سال 2008  در 
جمع آوری   Hymenocrater platystegius Rech.f. شيميایی 
شده از اخلمد واقع در استان خراسان رضوی )ایران( را شناسایی 
ترکيب که  پژوهش 42  این  از  نتایج حاصل  با  نمودند. مطابق 
شناسایی  می دادند،  تشكيل  را  اسانس  کل  از   %99/8 حدود 
شدند. هيدروکربن های مونوترپنی )45/3%( بخش عمدۀ اسانس 
را تشكيل  دادند و بعد از آن مونوترپن های اکسيژن دار )%26/7( 
در  شده  یافت  اصلی  ترکيبات  بودند.  اسانس  اصلی  بخش 
اسانس اروانه تحقيق شده در این پژوهش آلفا پينن )%20/6(، 
کادینين49  واي   ،)%12/3( پينن  بتا   ،)%18/6( 8-سينئول  1و 

)4/2%(، مایرسين50 )3/5%( و لينالول )3/3%( بودند )36(.

38 α-Pinene
39 Limonene
40 ß-Caryophyllene
41 Spathulenol
42 Phytol
43 Heneicosane
44 Linalool

نمــودار3- اثــر حفاظتــی اســانس گل اروانــه بــر اســترس اکسایشــی ایجــاد شــده توســط H2O2 در نمودار 2- ميزان بقاء سلول های PC12 تيمارشده با غلظت های مختلف اسانس گل اروانه.
ــر  ــالف در براب ــرل و * )0/05<مP( اخت ــروه کنت ــر گ ــالف در براب ســلول های PC12. + )0/05<مP( اخت

ــد. ــان می ده ــروه H2O2 را نش گ

45 Hexacosane
46 Eucalyptol
47 Germacrene-D
48 Caryophyllene oxide
49 Y-Cadinene
50 Myrcene
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از  استفاده  با  اسانس  در  موجود  ترکيبات  نيز  تحقيق  این  در 
مورد  اروانۀ  گل  اسانس  در  شدند.  شناسایی   GC-MS دستگاه 
مطالعه 59 ماده از84/72 درصد کل ترکيبات شناسایی شدند. 
نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که بيشترین مقدار 
اجزای اسانس را ترکيبات 1، 8-سينئول، بتا پينن، ترپينلن و 
فالونوئيدی  فنلی،  ترکيبات  بنابراین  می دهند.  تشكيل  سابينن 
و ترپنوئيدی از جمله ترکيبات مهم این گياه می باشند که این 

ترکيبات، خاصيت آنتی اکسيدانی قوی دارند )37(. 
ميزان  و  آنتی اکسيدانی  خاصيت  نيز  گزارشی  در  همچنين 
ترکيبات فنلی و فالونوئيدی Hymenocrater calycinus بررسی 

و ارزیابی شده است )38(.
در این بررسی نيز پس از شناسایی ترکيبات شيميایی اسانس 
این گياه و اندازه گيری کّمی این ترکيبات، به بررسی اثر اسانس 
بر روی سلول های PC12 تحت استرس اکسيداتيو پرداخته  شد. 
ردۀ سلولی PC12 برخی از ویژگی های سلول عصبی را در محيط 
به عنوان  نيز  متعددی  پژوهش های  در  و  می دهد  نشان  کشت 

مدل سلول عصبی استفاده شده است )39(.
نتایج حاصل نشان داد که اسانس اروانه به عنوان یک آنتی اکسيدان 
طبيعی قادر است در غلظت های بهينۀ ) 25 و 50 ميكروموالر( 
سلول های شبه نورونی PC12 را از مرگ سلولی ناشی از پراکسيد 
هيدروژن حفاظت نماید. استرس اکسيداتيو عامل اصلی تخریب 
نورونی در بسياری از اختالالت عصبی می باشد )41 ،40(. استرس 
ليپيد  اکسيداسيون  افزایش   ،DNA آسيب  به  منجر  اکسيداتيو 
نورونی  تخریب  بيماری های  در  اصلی  عامل  و  و چربی می شود 
می باشد )41(. در بررسی هایIn vitro، گاهی برای شبيه سازی 
به  نفوذ  به  قادر  که  اکسيژنه  آب  از  اکسيداتيو  استرس  شرایط 

سلول است، استفاده می شود )18 ،17(. 

ساالنه ميليون ها نفر دچار بيماری های تخریب نورونی می شوند 
  In vitro42(. طيف وسيعی از آنتی اکسيدان ها در بررسی های(
مورد  تحليل عصبي51  و  نورونی  مرگ  مدل های  در   In vivo و 
از خود نشان داده اند،  اثرات قابل قبولی  پژوهش قرار گرفته و 
آنتی اکسيدانی مشتق  اثر  متعددی  تحقيقات  در  مثال  به عنوان 
از چای سبز با نام  52EGCG مورد بررسی قرار گرفته و اثرات 

حفاظت عصبي53 آن به اثبات رسيده است )43(.
آنتی اکسيدانی  خاصيت  با  دارویی  گياهان  از  استفاده  بنابراین 
در جهت کاهش استرس اکسيداتيو و در نتيجه کاهش تخریب 
نورونی می تواند یكی از راهكارهای درمان این اختالالت عصبی 
باشد )45 ،44(. در مطالعه ای نيز  Hong و Liu اثر محافظتی 
در   PC12 سلول های  در  را  اسكوتالرین  نام  با  آنتی اکسيدانی 
مقابل آب اکسيژنه مورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که 
این آنتی اکسيدان مانع از افزایش کلسيم داخل سلولی، صدمۀ 
ازدیاد ROS درون  و  ليپيدی سلول  به مولكول های  اکسيداتيو 
ایجاد  اکسيژنه  آب  به واسطۀ  همه  که  اثراتی  می گردد؛  سلول 
شده بود. مرگ نورونی ناشی از آب اکسيژنه با استفاده از این 

آنتی اکسيدان ها مهار گردید )46(. 
بيان کنندۀ  که  می کند  فراهم  را  شواهدی  نيز  حاضر  مطالعۀ 
خاصيت دارویی اسانس گل اروانه در اختالالت عصبی می باشد 
و افق جدیدی را برای آزمایشات بيشتر در این زمينه به روی 

محققين علوم اعصاب می گشاید.  
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