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اثر میزبانهای مختلف بر تغییرات متابولیتهای ثانویه دارواش اروپایی ()Viscum album L.
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1دانشیار دانشکده علوم جنگل ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران،
2دانشآموخته کارشناسیارشد ،دانشکده علوم جنگل ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران
تاریخ دریافت1902/90/22 :؛ تاریخ پذیرش1901/92/90 :

چکیده
سابقه و هدف :دارواشها گروهی قابل توجه و متنوع از نهاندانگاناند که انگل شاخهها محسوب شده و دارای طیف
گستردهای از میزبانها بوده و محدوده پراکنش بسیار وسیعی در دنیا داشته و ترکیبات مؤثره زیادی در خود دارند .با
توجه به اینکه مقدار و نوع این ترکیبات در گیاهان به عوامل بسیار زیاد محیطی و ژنتیکی وابسته است ،در تحقیق
حاضر اثر میزبانهای مختلف شامل انجیلی ،ممرز ،توسکای قشالقی و صنوبر بر تغییرات متابولیتهای ثانویه فنل،
فالونوئید ،خواصآنتیاکسیدانی ،بتولین و بتولینیک اسید در دارواش اروپایی بررسی شده است.
مواد و روشها :نمونهبرداری برای این مطالعه آزمایشگاهی در اواخر شهریور ماه  00از دارواشهای میزبانی شده
توسط گونههای انجیلی ،صنوبر ،ممرز و توسکا قشالقی در  9تکرار در نقاط پایینبند تا میانبند طرح جنگلداری دکتر
بهرامنیا واقع در محدوده جنگل شصت کالته گرگان انجام و سپس نمونهها خشک ،آسیاب و عصارهگیری با سه حالل
اتانول ،متانول و استون صورت گرفت .پس از عصارهگیری ،فرایند آزمایشات موردنیاز طی شد و دادههای بهدست
آمده با استفاده از نرمافزار  SASمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد میزبانهای مختلف بر ترکیبات مؤثره دارواش اروپایی اثرات معناداری دارند .مطابق نتایج به
دست آمده بیشترین میزان آنتیاکسیدان ( 09/99درصد رادیکال آزاد) و فنل کل ( 0/04میلیگرم برگرم وزن خشک)
به ترتیب مربوط به عصاره اتانولی ساقه و برگ دارواش میزبانی شده توسط گونه انجیلی ،و بیشترین میزان فالونوئید
( 2/91میلیگرم بر گرم وزن خشک) مربوط به عصاره اتانولی ساقه دارواشی با میزبانی گونه صنوبر میباشد .بیشترین
میزان بتولین ( 108/9میلیگرم بر گرم) در برگ داروش موجود بر میزبان گونه ممرز اندازهگیری شد .بیشترین مقدار
بتولینیکاسید  282/9میلیگرم در میلیلیتر بود که در اندام ساقه دارواش با میزبانی گونه صنوبر بهدست آمد.
نتیجهگیری :نتایج حاکی از آن است که درخت میزبان میتواند نقش کلیدی بر میزان ترکیبات فنلی و فالونوئیدی و
خواص آنتیاکسیدانی برگ و ساقه گیاه نیمه انگل دارواش بگذارد .از طرفی وجود این متابولیتهای ثانویه با ارزش
دارویی و حتی صنعتی در این گیاه لزوم توجه ویژه را بر اینگونه باارزش مورد تأکید قرار میدهد .با توجه به اینکه
*مسئول مکاتبهMnoori56@gmail.com :
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دو ماده مؤثره ضد سرطانی بتولین و بتولینیکاسید به لحاظ دارویی ارزش زیاد و در عین حال قیمت باالیی دارند
میتوان برای این منظور ،از دارواشهای میزبانی شده با ممرز و صنوبر بهره برد.
واژههای کلیدی :بتولین ،بتولینیک اسید ،متابولیتهای ثانویه ،میزبانهای مختلفViscum album ،

مقدمه

ایران بیشتر بر روی درختان ممرز ،انجیلی ،ملج ،اوجا،

دارواش اروپایی با نام علمی Viscum album L.

نمدار ،پلت ،آلوچه ،توسکا ،سفید پلت ،جل و گاهی

یک گونه از گروه متنوع خانواده دارواشها

هم بید و صنوبر و گردو میروید (.)92 ،12 ،12

( )Viscaceaeمیباشد .دارواشها ( )Mistletoesاز

اینگونه بر روی شاخه گیاه میزبان بهصورت کلنیهای

گونههای بسیار جذاب در بین گیاهان گلدار نهاندانه

 29-49سانتیمتری دیده میشود ،دوپایه است و

محسوب شده و در زمره گیاهان نیمه انگل تا تمام

برگهای کامل و چرمی دارد .دیده شده حضور

انگل طبقهبندی شده و بر روی شاخههای میزبانهای

دارواشها باعث افزایش پتاسیم و کاهش نیتروژن به

درختی و درختچهای زیست میکنند ( .)12همیشه

ترتیب در شاخه و برگ میزبان میشود ( .)10عالوهبر

سبز و فاقد ریشه حقیقیاند و از طریق اندام نفوذی و

آن میزان فعالیت آنزیمهای پراکسیداز ،کاتاالز و

ریشه مانندی (مکینه یا هاستریوم )1به شاخهها و تاج

آسکوربات پراکسید از میزبان افزایش مییابد ( .)8در

زنده درختان و درختچهها در جنگلها و درختزارها

بسیاری از مواقع طول شاخه ،طول ریشه ،قطر یقه،

چسبیده و مدت زیادی از زندگی خود را با میزبان

زیتوده ،تعداد برگ و کارایی رویش نهالهای آلوده

سپری و آب و مواد معدنی (در گونههای نیمه انگل)

به دارواش نیز کاهش مییابد (.)11

ومواد قندی (در گونههای تمام انگل) موردنیاز خود را

متابولیتهای ثانویه در سلولهای مختلف گیاه

جهت انجام فرایندهای سنتزی خود از این طریق

ذخیره شده و بهعنوان اسانس و عصاره با به کارگیری

جذب میکنند ( 10و  .)91هاستریوم با ترکیبی از

روشهای مختلف قابل استخراج هستند و در عین حال

نیروهای مکانیکی و تجزیه آنزیمی به داخل اپیدرم و

مقدار و حتی نوع این متابولیتها در گیاهان با توجه به

پوست میزبان نفوذ نموده و رویش خود را تا جایی

نوع گونه ،شرایط محیطی و جغرافیائی محل رویش

ادامه میدهد که به آب و مواد غیر آلی در آوندهای

متفاوت است .بهنظر میرسد بسیاری از ترکیبات ثانویه

چوبی میزبان دست یابد ( .)91پس از اینکه دارواشها

گیاه میزبان توسط دارواشها جذب میشود ،مضاف بر

آب و امالح خود را با توسعه مکینه از آوندهای

اینکه گونههای مختلف بهطور اختصاصی نیز ترکیبات

میزبان جذب نمودند طی فرایند فتوسنتز به تولید

ویژهایی در خود دارند .عصاره  V. albumبهطور

قندهای خود میپردازند (.)10

گستردهای حاوی تری ترپنهای پنتاکسیل مانند بتولین و

دارواشها دارای طیف گستردهای از میزبانها بوده

بتولینیک اسید میباشد که اثرات ضد سرطانی دارند

و محدوده پراکنش بسیار وسیعی در دنیا دارد .اینگونه

(.)19

از دارواشها در مناطق مختلف اروپا ،آسیا و از جمله

ماشیتو و همکاران 2911 ،اظهار داشتند بتولینیک

ایران یافت میشوند ( .)11 ،14دارواش اروپایی در

اسید و مشتقات آن خاصیت سیتوتوکسیسیتی در برابر
انواع تومور و خطوط سلولهای سرطانی از خود

1- Haustorium
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نشان دادهاند .یافتههای آنها نشان میدهد که بتولینیک

فعالیت زیستی و خواص آنتیاکسیدانی دارواش با

اسید بهعنوان یک عامل ایمنی است که در باال بردن

میزبانهای مختلف به این نتیجه رسیدند که

سیستم ایمنی بدن مفید عمل میکند ( .)29مشخص

دارواشهای موجود بر میزبان زبان گنجشک دارای

شده عصاره دارواش میتواند رادیکالهای آزاد

باالترین سطح اسیدهای فنلی کل ( 198/28میکرو

اکسیژن تولید شده در طی رادیوتراپی و شیمی درمانی

گرم در ماده خشک) و دارواش موجود بر میزبان

را سرکوب کند .جاگر و همکاران 2990 ،میزان

سیب پایینترین سطح از پلی فنل ( 90/91میکرو

بتولینیک اسید را در شاخه سبز دارواش حدود 9/94

گرم) را دارا میباشد .همچنین عصاره ساقه دارواش

گرم در صدگرم ماده خشک گزارش کردند ( .)19در

سطوح فنلی پایینتری نسبت به عصاره برگ آن دارد

شاخه سبز و برگ دارواش ،ماده ضد سرطانی بتولین

( .)91تحقیق حاضر جهت بررسی اثر میزبانهای

نیز دیده شده است ( .)0طبق تحقیقی که ویکاس و

مختلف (انجیلی ،صنوبر ،ممرز و توسکا ییالقی) بر

همکاران 2911 ،بر روی میزان بتولینیک اسید در

تغییرات برخی ترکیبات ثانویه (فنل ،فالونوئید،

دارواشهایی با میزبانهای مختلف انجام دادند در
دارواشهایی با میزبانهای کرکو ،1شالک ،2اقاقیا

خواص آنتیاکسیدان ،بتولین و بتولینیک اسید) گونه

9

 V. albumانجام شده است.

بتولینیک اسید یافت نشد ،اما عصاره برگ زبان
گنجشک 2/94 ± 9/99( ،0میکروگرم بر گرم ماده

مواد و روشها

خشک) بتولینیک اسید دارد .ساقه و برگ سیب،4

نمونهبرداری برای این مطالعه آزمایشگاهی ،در

بهترتیب ( 2/94±9/94و  1/81±9/92میکروگرم در

اواخر شهریور ماه سال  1900از بافتهای رویشی

گرم ماده خشک) بتولینیک اسید دارند .در پژوهشی

دارواشهای موجود بر روی پایههای بالغ میزبانهای

دیگر فعالیت آنتیاکسیدانی دارواش تحت تأثیر فصول

انجیلی ،صنوبر ،ممرز و توسکای قشالقی در  9تکرار

و میزبانهای مختلف زبان گنجشک ،شالک ،اقاقیا،

در نقاط پایینبند تا میانبند جنگل شصت کالته (طرح

کرکو و سیب تحقیقاتی انجام دادند ،نتایج نشان داد که

دکتر بهرامنیا -گرگان) انجام شد .نمونهها پس از

دارواش میزبانی شده با اقاقیا دارای باالترین سطح از

انتقال به محیط آزمایشگاه بهمدت  1ماه در دمای اتاق

فعالیت آنتیاکسیدانی بود ،این محققین اذعان داشتند

خشک و سپس برگ و ساقه بهصورت مجزا آسیاب

فعالیت آنتیاکسیدانی بین برگ و ساقه دارواش

شد .جهت عصارهگیری ،مقدار  1گرم از هر نمونه در

برداشت شده از درختان مختلف را میتوان به عوامل

 19میلیلیتر از حاللهای اتانول ،متانول و استون

محیطی مانند آب و هوا و درجه حرارت نسبت داد که

مخلوط و بهمدت  20ساعت بر روی شیکر قرار

بهطور قابل توجهی میتوانند باعث تجمع اجزای

گرفت .سپس بهمدت  4دقیقه در  9499دور بر دقیقه

آنتیاکسیدانی متفاوت در بافتهای گیاهی شود (.)91

سانتریفیوژ شد تا فاز عصاره از مواد جامد جدا شود.

همین محققین در بررسی دیگری در مورد بررسی

سپس عصارههای حاصل در ظروف مخصوص در
دمای  -18درجه نگهداری شد.
اندازهگیری

1- Acer campester
2- Populus nigra
3- Robinia pseudocacica
4- Fraxinus excelsior
5- Malus domestica

فعالیت

آنتیاکسیدانی

به

روش

 :DPPHبا استفاده از روش به داماندازی رایکالهای
آزاد ،ابتدا دو میلیلیتر ( DPPHدی فنیل پیکریل
29
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هیدرازیل) در ظرف تهیه محلول قرار گرفت و به آن

نمونه گیاه دارواش توزین و با  199میلیلیتر اتانول

دو میلیلیتر عصاره حاللهای اتانولی ،متانولی و

 04درصد مخصوص دستگاه  HPLCمخلوط و

استونی اضافه و به شدت تکان داده شد .محلول آماده

بهمدت  08ساعت بر روی شیکر مغناطیسی بدون

شده به مدت  99دقیقه در تاریکی قرار گرفت و میزان

حرارت قرار داده شد .پس از این مرحله بهمدت 12

جذب آن در طول موج  411نانومتر توسط دستگاه

دقیقه نمونهها در حمام اولتراسونیک قرار گرفتند.

اسپکتروفتومتر قرائت و در نهایت با استفاده از رابطه

عصارهها از صافی عبور و جهت تزریق به دستگاه

زیر درصد به داماندازی رادیکالهای آزاد DPPH

 HPLCدر آزمایشگاه نگهداری شدند .استاندارد

اندازهگیری شد و از رابطه  1محاسبه گردید (.)20

بتولین و بتولینیک اسید از شرکت سیگما خریداری

Equation 1: I%= [(Ablank-Asample)/Ablank] ×100

شد .غلظتهای متفاوت از استاندارد بتولین و

 :Ablankجذب نمونه شاهد (بدون عصاره گیاهی)

بتولینیکاسید جهت رسم منحنی استادارد آن ،تهیه و

 :Asampleجذب نمونه

به دستگاه  HPLCتزریق و منحنی کالیبراسیون ترسیم

اندازهگیری میزان فنل کل :مقدار ترکیبات فنلهای

گردید .با استفاده از معادله خط با ضریب همبستگی

کل با معرف فولین -سیکالتو تعیین شد199 .

باال حاصل از منحنی کالیبراسیون ،غلظت بتولین و

میکرولیتر معرف فولین به  29میکرولیتر از عصارههای

بتولینیک اسید در هر یک از نمونهها با استفاده از

گیاهی ،اضافه شد .پس از اضافه کردن  1/12میلیلیتر

مساحت سطح زیر پیک آنها محاسبه گردید (.)94

آب مقطر به محلول آماده شده ،نمونهها  4دقیقه در

تجزیه و تحلیل آماری :تجزیه و تحلیل دادهها بر

تاریکی قرار گرفتند .پس از آن  999میکرولیتر کربنات

اساس آزمایش فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح

سدیم  29درصد اضافه و بهمدت  99دقیقه در تاریکی

بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت .جهت آنالیز

و حمام بخار توام (بنماری)  09درجه قرار گرفتند.

دادههای فنل و فالونوئید و خواص آنتیاکسیدان با

جذب نمونهها در طول موج  129نانومتر با دستگاه

استفاده از نرمافزار  SASنسخه  0/1و مقایسه

اسپکتروفتومتر قرائت و منحنی استاندارد توسط

میانگینها از آزمون  Tukey HSDاستفاده شد .جهت

غلظتهای مختلفی از گالیک اسید تهیه گردید (.)22

آنالیز و تعیین سطح زیر پیک منحنی بتولین و

اندازهگیری میزان فالونوئید کل :جهت اندازهگیری

بتولینیک اسید ،از نرمافزار  IZCOاستفاده شد و

میزان فالونوئید کل 9/4 ،میلیلیتر عصاره با حاللهای

منحنی کالیبراسیون ترسیم گردید.

مختلف 1/4 ،میلیلیتر حالل  89درصدی9/1 ،

نتايج

میلیلیتر آلومینیوم کلرید 9/1 ،میلیلیتر استات پتاسیم

در جدول  1تجزیه واریانس اثر گونه میزبان ،اندام

 1موالر و  2/8میلیلیتر آب مقطر ترکیب شده و

و حاللهای مختلف بر مقادیر فنل ،فالونوئید و

محلولهای آماده شده  99دقیقه در تاریکی قرار

خواص آنتیاکسیدان دارواش ارائه شده است .مطابق

گرفتند .جذب هر ترکیب واکنشی در  014نانومتر با

جدول ،اثر گونه میزبان بر این مقادیر در سطح احتمال

دستگاه اسپکتوفتومتر اندازهگیری و منحنی استاندارد با

 1درصد اختالف معنیداری را نشان میدهد .در بین

محلول کوئرستین در غلظتهای مختلف تهیه گردید.

اندامهای مورد بررسی در میزان فنل و فالونوئید

تعیین مقدار بتولین و بتولینیک اسید 19 :گرم از هر

اختالف معنیدار در سطح  4درصد و برای مقادیر
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آنتیاکسیدان این اختالف در سطح  1درصد

اندازهگیری شد .اثرات متقابل میزبان ،اندام و حالل در

اندازهگیری شد .تجزیه واریانس اثر حالل بر میزان

سطح  4درصد اختالف معنیدار برای فنل و خواص

فنل ،غیر معنیدار ،برای مقادیر فالونوئید اختالف

آنتیاکسیدان نشان میدهد ولی در مقادیر فالونوئید

معنیدار در سطح  4درصد و برای خواص

اختالف معنیداری مشاهده نشد.

آنتیاکسیدان این اختالف در سطح  1درصد
جدول  -1تجزیه واریانس مقادیر فنل ،فالونوئید و خواص آنتیاکسیدانی دارواش در گونه ،اندام و حاللهای مختلف.
Table 1. Analysis of variance related of phenols, flavonoids and antioxidant properties of mistletoe in different
species, organs and solvents

منبع تغییرات

درجه آزادی

فنل کل †

فالونوئیدکل

فعالیت آنتیاکسیدانی

Source of variance

df

Total phenol

Total flavonoids

Antioxidant activity

میزبان

3

**

347.64

**

0.0876

**

169.005

Host tree

اندام

1

*

87.052

*0.08

**1181.79

Organ

حالل

2

0.02593ns

*0.052

**2848.169

Solvent

میزبان × اندام
Organ × Host tree

میزبان×حالل
Solvent ×Host tree

اندام×حالل
Solvent ×Organ

میزبان×اندام×حالل
Solvent ×Organ ×Host tree

خطا

3

**3.289

0.016ns

**170.761

6

**179.911

0.031ns

**658.858

2

13.144ns

**0.068

9.853ns

6

**72.911

**0.162

**600.240

46

16.91

0.016

11.32

Error

کل

-

71

Total

-

-

** معنیداری در سطح یک درصد * ،معنیداری در سطح پنج درصد و  nsعدم وجود رابطه معنیدار آماری.
† کلیه مقادیر ارائه شده در جدول برای متغییرها ،میانگین مربعات میباشد.
† Presented values in the table are related to mean square.

در شکل  1مقایسه میانگین اثرات متقابل گونه

میزان فنل عصاره متانولی برگ دارواش موجود بر میزبان

میزبان ،اندام و حالل بر میزان فنل و فالونوئید دارواش

انجیلی تفاوت معنیدار ندارد .مطابق همین جدول

اروپایی بر میزبانهای مختلف ارائه شده است .بر همین

بیشترین میزان فالونویید  2/91میلیگرم بر گرم مربوط

اساس بیشترین میزان فنل اندازهگیری شده (0/04

به عصاره اتانولی ساقه دارواش موجود بر میزبان صنوبر

میلیگرم بر گرم) مربوط به عصاره اتانولی برگ دارواش

میباشد که از لحاظ آماری با سایر تیمارهای ارائه شده

موجود بر میزبان انجیلی میباشد که از لحاظ آماری با

در جدول اختالف معنیداری نشان نداد.
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فالونوئید

5

a

فنل

ab

e

e

ef

e

استون ()Acetone

اتانول ()Ethanol

متانول ()Methanol

b

b

متانول ()Methanol

b

ab

de

b efb

b

ab
e

b a deb
e

d

b efb ef efab ab
f
c

cd

ef de

e
a

b

c

ef
a

b ab

ab a

3
f
b

2
1

میلیگرم بر گرم (mg/g

ab

4

0
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متانول ()Methanol
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متانول ()Methanol
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متانول ()Methanol
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متانول ()Methanol
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استون ()Acetone

متانول ()Methanol

اتانول ()Ethanol

صنوبر ()P. Euramericana

استون ()Acetone

توسکا قشالقی ()A. Glutinosa

انجیلی ()P. Persica

اتانول ()Ethanol

ساقه ()Stem

ساقه ()Stem

متانول ()Methanol

برگ ()Leaf

ساقه ()Stem

برگ ()Leaf

ساقه ()Stem

برگ ()Leaf

برگ ()Leaf

ممرز()C. Betulu

شکل  -1مقایسه میانگین اثر میزبان ،اندام و حالل بر میزان فنل ،فالونوئید دارواش اروپایی.
Figure 1. Mean Comparison of host, Organ and solvent effects of the average of phenol,
flavonoids properties of Viscum album L.

گروههای مختلفی قرار گرفتهاند که در شکل 2

بیشترین میزان خواص آنتیاکسیدانی (04/99

مشاهده میشود.

درصد) مربوط به عصاره اتانولی ساقه دارواش موجود
بر میزبان انجیلی میباشد .مقادیر آنتیاکسیدان در
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شکل  -1مقایسه میانگین اثر میزبان ،اندام و حالل بر خواص آنتیاکسیدانی دارواش اروپایی.
Figure1. Mean comparison of host, Organ and solvent effects on the values of antioxidant properties of Viscum album L

بتولینیک اسید دارواش ،اختالف معنیداری را در

همانطور که جدول  2نشان میدهد ،تجزیه

سطح احتمال  1درصد نشان میدهد.

واریانس همه تیمارهای اعمال شده بر میزان بتولین و
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جدول  -2تجزیه واریانس مقادیر بتولین و بتولینیک اسید داروش در میزبانها و اندامهای مختلف.
Table 1. Analysis of variance related of Betulin and Betulonic acid of mistletoe in different species and organs

میانگین مربعات

منبع تغییرات

درجه آزادی

Source of
Change

DF

میزبان

3

Mean Square

بتولین

بتولینیک اسید

Betulin

Betulinic Acid

**5263252

**393310

**

**

Host tree

اندام

1

6600993

444083

Organ

میزبان × اندام

**219674

3

**287747

Host tree*Organ

خطا

14

8125

1826

Error

کل

-

23

Total

همانطور که شکل  9مشاهده میشود بیشترین

-

اسید با  282/9میلیگرم بر گرم بهترتیب در دارواش
موجود بر میزبان ممرز و صنوبر اندازهگیری شد.

میزان بتولین با  101/0میلیگرم بر گرم و بتولینیک

350

بتولین

a

بتولینیک اسید

300

ab

200
a

b

c

150
100

b

50
c

میلیگرم بر میلیلیتر)(mg/ml

250

c
0

توسکا قشالقی ( A.

صنوبر ( P.

)Glutinosa

)Euramericana

انجیلی ()P. Persica

ممرز()C. Betulu

شکل  -3مقایسه اثر میزبانهای مختلف بر میزان بتولین و بتولینیک اسید.

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل گونه میزبان و

قشالقی یافت شد .همچنین مقادیر میزان بتولینیک

اندام بر میزان بتولین و بتولینیک اسید دارواش در

اسید اندازهگیری شده در کالسههای مختلفی جای

شکل  0ارائه شده است .بر همین اساس بیشترین

گرفت که بیشترین مقدار آن  901میلیگرم در

میزان بتولین ( 249میلیگرم بر میلیلیتر) در برگ

میلیلیتر که در اندام ساقه دارواش موجود بر میزبان

دارواش موجود بر میزبان ممرز و کمترین مقدار آن که

صنوبر بهدست آمد.

صفر بود در اندام برگ و به میزبانی گونه توسکا
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شکل  -4مقایسه میانگین اثر میزبان و اندام بر مقادیر بتولین و بتولینیک اسید دارواش (میلی بر میلیلیتر)
Figure 4. Mean comparison of host and Organ effects on Betulin and Betulonic acid of mistletoe (mg/ml) of Viscum album L.

بحث

استخراج متابولیتهای ثانویه گیاهان ،متانول ،اتانول و

فنل و فالونوئیدها دستهای از ترکیبات

آب هستند .برخی محققان از ترکیب حاللهاى

فیتوشیمیایی هستند که طی فرایند تمایز یابی سلولها

مختلف براى کسب نتایج بهتر استفاده مىکنند (.)99

ایجاد میگردد .فعالیت بیولوژیکی متنوع این ترکیبات

بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین میزان فنل

از جمله خواص ضد آلرژی ،ضد باکتریال ،ضد

اندازهگیری شده ( 0/04میلیگرم بر گرم) مربوط به

ویروس ،ضد التهاب و گشاد کنندگی عروق آنها در

عصاره اتانولی برگ دارواش موجود بر میزبان انجیلی

بسیاری از بررسیها گزارش شده که بیشتر مربوط به

میباشد که با میزان فنل عصاره متانولی آن اختالف

حذف رادیکالهای آزاد و فعالیت آنتیاکسیدانی آنها

معنیدار ندارد .محققان در تحقیقی خواص

میباشد ( .)2 ،0در این تحقیق اثر میزبانهای مختلف

آنتیاکسیدانی عصاره متانولی دارواش موجود بر

(ممرز ،انجیلی ،توسکای قشالقی و صنوبر) بر

میزبان کاکائو و درختان بادام را در نیجریه مورد

تغییرات متابولیتهای ثانویه دارواش اروپایی ( V.

بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد توانایی مهار

 )albumدر اندامهای برگ و ساقه با سه حالل

رادیکالهای آزاد دارواش با میزبان کاکائو بیشتر از

استون ،اتانول و متانول مورد بررسی قرار گرفت .برای

دارواش موجود بر میزبان بادام است .در حقیقت میزان

افزایش کارایی عمل استخراج ،باید عوامل مؤثر در

ترکیبات فنلی که خواص آنتیاکسیدانی را سبب

این مسیر شناسایى شود .ویژگى حاللها بسته به

میشوند بهترتیب  182میلیگرم در صد گرم و 129

غلظت و قطبیت آنها ،کمیت ترکیبات شیمیایى

میلیگرم در صد گرم بود ( .)22لوزکوویس و

موجود در عصارههاى گیاهى را تحت تأثیر قرار

همکاران ( )2991در بررسی ترکیبات فنلی موجود در

خواهد داد .مقادیر مربوط به متابولیتهای زیست

عصاره دارواش موجود بر  2میزبان مختلف به این

فعال ثانویه نمونههای عصارهگیری شده ،ممکن است

نتایج رسیدند که دارواش موجود بر میزبان Malus

بسته به حاللهای عصارهگیری استفاده شده ،متفاوت

 domesticaدارای بیشترین میزان فنل ( 11میلیگرم

باشند ( .)90رایجترین حاللهاى استفاده شده جهت

در صد گرم) و ترکیب اصلی آن رزمارینیک اسید بود
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و کمترین مقدار آن ( 12/90میلیگرم در صد گرم) در

طبیعی است که از گیاهان جداسازی شده است .این

دارواش موجود بر میزبان  Populus nigraترکیب

ماده در طب سنتی چینی برای درمان رماتیسم و

اصلی آن اسید کلروژنیک بود .با این حال ترشح این

دردهای عصبی از گیاهان جدا میشده است (.)2998

مواد وابستگی کامل به ژنتیک گونهها دارد .برخی

بتولینیک اسید نیز یک تری ترپن لوپئولی است که در

گونهها متابولیتهای ویژه و منحصر به فرد خود را

نتیجه اکسیداسیون بتولین وجود آمده و در برابر

دارند و برخی نیز مقادیر باالتری از این متابولیتها را

تودههای سرطانی نقش پیشگیری کننده ( )18و

نسبت به سایرین تولید میکنند ( .)29بیشترین میزان

تخریبگری ( )21دارد .بیشترین میزان بتولین (101/9

فالونویید اندازهگیری شده در این تحقیق (2/91

میلیگرم بر میلیلیتر) در برگ دارواش موجود بر

میلیگرم بر گرم) مربوط به عصاره اتانولی ساقه

میزبان ممرز و کمترین مقدار آن که صفر بود در اندام

دارواش موجود بر میزبان صنوبر میباشد .در بررسی

برگ و به میزبانی گونه توسکا قشالقی اندازهگیری

که کاندرات 2990 ،برروی محتوای فالونوئید  0گیاه

شد در حالیکه میزان بتولینیک اسید در این گونه

دارویی شامل دارواش اروپایی انجام دادند غلظت

بسیار باال ( 221میلیگرم در میلیلیتر) بود .بیشترین

کوئرستین و کامفرول در عصاره دارواش بسیار کم و

مقدار بتولینیکاسید ( 901میلیگرم در میلیلیتر) در

بهترتیب  9/2و  9/12میکرومول در وزن خشک

ساقه دارواش موجود بر میزبان صنوبر بهدست آمد.

برآورد شد ( .)9عوامل بسیار زیادی از جمله اقلیم،

رزمجو و همکاران 1909 ،خواص آنتیاکسیدانی میزان

خاک و ارتفاع ،اختالف در گونههای گیاهی ،روشها

فنول و فالونوئید کل و همچنین دو ترپنوئید بتولین و

و حاللهای استخراج و روشهای مختلف

بتولینیکاسید را در سه اندام برگ ،شاخه و پوست

اندازهگیری در میزان متابولیتهای ثانویه از جمله فنل،

گونههای توسکا ییالقی ،توسکا قشالقی ،ممرز،

فالونوئید و خواص آنتیاکسیدانی دخالت دارند (.)24

داغداغان ،گردو ،چنار ،خرمندی و گالبی وحشی

در این پژوهش بیشترین میزان آنتیاکسیدان (04/99

بررسی نمود .بیشترین خواص آنتیاکسیدانی در گونه

درصد) مربوط به عصاره اتانولی ساقه دارواش موجود

ممرز و فنول و فالونوئید کل در گالبی وحشی و

بر میزبان انجیلی میباشد .چوئی و همکاران2998 ،

باالترین میزان بتولین و بتولینیک اسید بهترتیب در

میزان خاصیت آنتیاکسیدانی در برگهای ممرز را 99

ساقه درختان توسکا قشالقی و چنار مشاهده شد

درصد گزارش کردند .داهیجا و همکاران نیز در سال

( .)28در نتایج تحقیق حاضر نیز بتولین استخراج شده

 2910بیان کردند در برگ توسکا قشالقی فعالیت

از دارواش موجود بر میزبان توسکای قشالقی باالتر از

آنتیاکسیدانی بیشتری نسبت به پوست آن وجود دارد

سایر موارد بوده است .باال بودن میزان بتولین در

( .)0در اغلب گیاهان ،برگها منبع مهم تولید

توسکای قشالقی توسط فلفولدی -گاوا و همکاران

متابولیتهای ثانویه با ارزش هستند ( .)20سیمونا و

در سال  2912نیز تأیید شده است تا جایی که این

همکاران 2911 ،تفاوت در مقادیر آنتیاکسیدانی بین

محققین آنرا جایگزینی مناسب برای گونه توس

برگ وساقه دارواش برداشت شده از میزبانهای

بهعنوان منبع بتولین معرفی مینمایند ( .)1دارواش

مختلف در فصول مختلف را به عوامل محیطی مانند

( )V. albumیک گیاه انگل فاقد ریشه حقیقی است

آب و هوا و درجه حرارت مربوط دانستند (.)91

که قادر به زیستن در خاک نیست و جهت تأمین

بتولین نوعی تریترپن و یکی از اولین محصوالت

بخشی از عناصر غذایی خود ،برای انجام فرآیند
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فتوسنتز نیازمند گیاه دیگری به نام میزبان بوده تا آب

است ( .)10امید است جامعه علمی کشور بهاین مهم

و عناصر غذایی موردنیاز خود را از آن بهدست آورد

دست یابد.

( .)91 ،10درخت میزبان میتواند نقش کلیدی بر
میزان ترکیبات فنلی و فالونوئیدی و خواص

نتیجهگیري نهايی

آنتیاکسیدانی برگ و ساقه گیاه نیمه انگل دارواش

نتایج حاکی از آن است که درخت میزبان میتواند

بگذارد .گسترش دارواشها در سالهای اخیر در

نقش کلیدی بر میزان ترکیبات فنلی و فالونوئیدی و

مناطق دارای درختان صنعتی و آسیب به پایههای

خواص آنتیاکسیدانی برگ و ساقه گیاه نیمه انگل

مرغوب باعث شد در بسیاری موارد حکم حذف آنها

دارواش ( )Viscum albumبگذارد .بیشترین میزان

از جنگلها صادر و حتی سوزانده شوند .اما بهنظر

فنل و خواصآنتیاکسیدانی در داروشهای با میزبان

میرسد با توجه به اینکه از دارواشها بهعنوان

انجیلی ،بیشترین مقدار فالونوئید و بتولینیک اسید در

محرک سیستم ایمنی ،گیاهی با خواص ضد سرطانی

دارواشهای با میزبان صنوبر و بیشترین بتولین در

( 21و  )92آنتی میکروبی و آنتیباکتریایی ( )4و

دارواش با میزبان ممرز یافت شد .با توجه به اینکه

همینطور آنتیویروسی القا کنندگی آپوپتوز ( )2نام

اینگونه در جنگلهای شمال ایران به فراوانی یافت

میبرند و نتایج تحقیق حاضر نیز موید وجود

میشود ،بهنظر میرسد میتواند بهعنوان یک گیاه

متابولیتهای ثانویه با ارزش است ،الزم است با لحاظ

دارویی با خواص متعدد برداشت و بهرهبرداری گردد

تمهیداتی از لحاظ دارویی و حتی صنعتی مورد توجه

(علیالخصوص در مورد دو ماده مؤثره ضد سرطانی

ویژه قرار بگیرند .این مساله توسط محققین دیگری از

بتولین و بتولینیکاسید که قیمت باالیی دارند) ضمن

جمله کرتولینژاد و همکاران 2991 ،نیز تأکید شده
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Abstract
Background and Aim: The mmistletoes are a significant and diverse group of nasogastric
species, which are parasite and have a wide range of hosts and a very wide range of distribution
areas in the world. They have high levels of effective compounds. Considering the fact that the
amount and type of these compounds in plants are highly dependent on environmental and
genetic factors, the present study aims at the investigation of the effect of different hosts e.g
Persian ironwood (Parrotia persica), hornbeam (Carpinus betulus), alder (Alnus glutinosa) and
poplar (Populus euramericana) on the mistletoe secondary metabolites (phenol, flavonoids,
antioxidants, Betulin and Betulinic acid) changes.
Materials and Methods: Sampling for this laboratory study was carried out in late September
in mistletoe hosted by Persian ironwood, Poplar, Hornbeam and alder, this species in 3
replications in lower points to the middle of the forest of Dr. Bahramnia forestry plantation
located in Shast Kalateh forest of Gorgan. Then, Samples were dried, milled and extracted with
three ethanol, methanol and acetone solvents. After the extraction, the required test process was
performed and the obtained data were analyzed using SAS software.
Results: The results showed that different hosts had significant effects on effective compounds
of mistletoe. According to the results, the highest levels of antioxidant (95.03% free radical) and
phenol (4.45 mg/g dry weight) were related to the stem acetonic extract and leaves ethanolic
extract of mistletoes hosted by Persian ironwood, respectively and the highest amount of
flavonoids 2.07 mg/g is related to the mistletoe stem ethanolic extract hosted by alder species.
The highest amount of betulin (147.3 mg/ml) was measured in the mistletoe leaf hosted by
hornbeam species. The highest amount of betulonic acid was found to be 347 mg/ml, which was
obtained from the mistletoe stems hosted by the poplar species.
Conclusion: The results indicate that the host trees can play a key role in the amount of
secondary metabolites and the antioxidant properties of leaf and stem of the mistletoe halfparasite. The presence of these secondary metabolites with medicinal and even industrial value
in this plant emphasizes the need for special attention on this valuable species. Due to the fact
that two effective anti-cancer agents of betulin and betulinic acid are important and highly
costly drugs, the mistletoes hosted with hornbeam and poplar can be used.
Keywords: Betulin, Betulonic acid, Various hosts, Secondary metabolites, Viscum album
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