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بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگیهای زیست فعالی مواد استخراجی گره چهار گونه بومزاد
جنگلهای هیرکانی

چکیده
لرگ ،لیلکی ،انجیلی و توسکای ییالقیی ،چهیا گونی بیو زاد و مهی جنگی هیای
آنها
یباشند ک اطالعات اولی ای د مو د حضو ترکیبات زیست فعال د 
هیرکانی م 
موجود است ،اما بااین وجود تاکنون مطالع جامعی د زمین شناسیایی ایین ترکیبیات
شیمیایی صو ت نپذیرفت است .ازآنجاک ترکیبات زیست فعیال د میواد اسیترراجی
یباشند ،د ایین پیووه مییاان میواد
قسمتهای د خت م 

بافت گره بیشتر از سایر
یاکسیدانی عصا ههیای اسیتونی
یوگیهای آنت 
استرراجی ،کربوهید اتها ،لیگنین و و 
د بر گره این گون ها مو داندازه گیری قرا گرفتند و ترکیب عصا ههیا از طرییق
طیفسنجی جرمی شناسایی شدند .نتایج نشان دادند کی گیره
کروماتوگرافی گازی– 
لرگ دا ای بیشترین مقدا مواد استرراجی ،کربوهید اتها و ترکیبات فنولی اسیت و
یفنی پیکری -هید ازی دا د ،د حالی کی
یکالهای د 
بیشترین توانایی ا د مها اد 
یتکنندگی یون آهن است .هیر
گره لیلکی دا ای بیشترین مقدا لیگنین و ظرفیت کل 
یکیالهیا نسیبت بی
فوقالعیاده بیشیتری د برابیر اد 
چها گون قد ت مها کنندگی 
سیتولوئن داشتند .ه چنین ،ترکیبات فنیولی و
یاکسیدان سنتای بوتیلیتد هید وک 
آنت 
یاکسیدانی متفاوت و جالبتوج شناسایی شدند.
یوگیهای آنت 
غیر فنولی با و 
یوگییهیای

واژگان کلیدي :ترکیبات شیمیایی ،مواد استرراجی ،ترکیبات فنیولی ،و
یاکسیدانی.
آنت 

مقدمه
مواد زيست فعال متابولیتهای ثانويه گیااه هساتن
كه بارای ساممت مصار كننا ه مفیا ما باشان  .ماواد
استخراج زيست فعال بیشتر شاام تركیباا فناول ياا
آبدوساات هسااتن كااه از سااختار فنیا پروپااان مشاات
م شون  .تركیبا فنول به دلی فعالیات آنتا اكسای ان
خود از مهم ترين تركیبا هستن  .گاره ،بافات باین بافات
شاخه و بافت تنه است كه درنتیجاه رشا تناه در اطارا
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 1فا غ التحصی دکترا گروه مهندسی علو و صنایع چوب و
کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 2دانشیا گروه مهندسی علو و صنایع چوب و کاغذ،
دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 3دانشیا گروه مهندسی علو و صنایع چوب و کاغذ،
دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 4استاد گروه شیمی و فناو ی چوب ،دانشگاه هامبو گ
مسئول مکاتبات:
shedjazi@ut.ac.ir

تا یخ د یافت1315/02/12 :
تا یخ پذیرش1315/05/25 :

شاخه ايجاد م شود و از طري اين بافت شاخههاا باه تناه
متص م شون  .وقت شاخههای درختان قطع ما شاون ،
حشرا  ،باكتریها ،قارچها و ساير عواما مخارب زيسات
بهآسان م توانن در ايان ناحیاه از درخات نفاو كننا و
باعث بیماری درخت شاون باه هماین دلیا درخات بار
اساس مکانیسم دفاع خاص كه دارد يک بافت ترمیما
در اطرا شاخههای قطعش ه ايجااد ما كنا كاه باعاث
محافظت درخت در برابر عوام مخرب زيست شاود .ايان
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بافت ترمیم همان گره چوب نامی ه م شاود .باه هماین
خاطر انتظار م رود كه تركیبا فنول و سم موجاود در
مواد استخراج بافات گاره بیشاتر از سااير قسامتهاای
درخت باش  .در همین راساتا ،تحقیقاا ثابات كارده كاه
میزان مواد استخراج آنت اكسای ان موجاود در گارههاا
بیشتر از تنه است [ .]1آنت اكسی انها تركیباات هساتن
كه مانع فعالیت راديکالهای آزادش ه و از اكسايش توسا
آنها جلوگیری م كنن و بهاين ترتیب سلولهای ب ن را از
اثرا مخرب اين تركیبا مصاون نگااه ما دارنا  .كشا
داروهاي كه از درختاان در درماان سارطان مورداساتفاده
قرار م گیرن  ،انگیزه مضاعف را جهت تحقیا در زمیناه
جستجوی داروهای ض سرطان با منشأ گیاه ايجاد كارده
است .از طرف  ،استفاده از آنت اكسی انهای مصانوع باه
علت امکان سم و سارطان زا باودن محا ود شا ه اسات.
بنااابراين مطالعااا باارای اسااتفاده از آنتا اكساای انهااای
طبیعا بااهعنااوان جااايگزين باارای آنت ا اكساای انهااای
مصنوع از اهمیت ويژهای برخوردار است [.]2
لرگ ( )Pterocarya fraxinifoliaيک از درختان زيباا
و بومزاد جنگ های هیركاان اسات .بارگ ايان گوناه كاه
بهعنوان گیاه دارويا شاهر دارد ،در خاار از اياران در
بیهوشكردن ماه كاربرد داشته و اثباا شا ه كاه دارای
خواص معجزهآساي در درمان طاس سر و امراض جل ى،
كوچااک كااردن تومورهاااى ساارطان  ،جلااوگیری از رش ا
ساالولهااای ساارطان و پیشاارفت ساارطانهااا (مخصوص ااً
سرطان حنجره) ،از بین بردن كرمهای روده ،درمان امراض
قارچ  ،ترمیم التهاب و سوختگ پوسات و درماان ديابات
است [ 3و  .]4لیلکا ( ،)Gleditsia caspicaاز گوناههاای
باارزش و بومزاد جنگا هاای هیركاان اسات .چاوب ايان
درخت بسیار بادوام و بوی خاص دارد .چوب لیلک خیل
سخت است و در مصار روستاي برای پايه كن و (انباار
برنج) و پايه بنا به منظور جذب رطوبت به كار ما رود [.]3
انجیل ( )Parrotia persicaبهعنوان يک از مهامتارين و
فراوانترين گونههای بومزاد جنگا هاای هیركاان اسات.
چوب آن بسیار سخت است و در شمال كشور باه مصار
تهیه زغال و مصار تونل م رس  .به علت سخت  ،چاوب
اين درخت را در زبانهای خارج چاوب آهان ما نامنا .
گزارش ش ه كه بارگ و ريشاه آن دارای خاواص دارويا
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اسات [ .]3توساکای يیمقا ( )Alnus subcordataديگار
گونه باارزش و بومزاد جنگ های هیركاان اسات .در طاب
سنت از پوست و برگ اين گیاه در درمان خاونريزیهاای
داخل  ،اسهال مزمن ،ورم لوزتین ،ورم جو دهان ،التهاب
لثاه ،تاار خاوردگ سااینه و دما هااا ،تساکین دردهااای
روماتیسم و رفع تاب اساتفاده ما شاود [ 5و  .]3علات
چنین خواص در اين چهار گونه بومزاد و انحصاری اياران
را باي در نوع تركیباا شایمیاي و ماواد اساتخراج آن
جويا ش  .با وجود ويژگ های خاص و اهمیت اين گوناههاا
در صنايع مختل و همچنین طب سنت  ،تااكنون مطالعاه
جامع بر روی شناساي دقی تركیبا شیمیاي باه وياژه
در بخش گره اين گونههاای باومزاد باا روشهاای تجزياه
دستگاه پیشرفته انجام نگرفته ،خاصیت آنتا اكسای ان
آنها موردپژوهش واقع نش ه و مواد مؤثر آنهاا شناسااي
نش ه است اما مطالعا فراوان در مورد ساير گوناههاا در
دنیا انجام ش ه و روزبه روز نیز درحالتوساعه اساتVeysi .
( )2114تركیبا فنول موجود در مواد استخراج چاوب
اقاقیااا و لیلکاا را بااا اسااتفاده از كروماااتوگراف گااازی-
طی سنج جرم بررس كرد .نتايج نشان دادنا كاه در
مواد استخراج محلول در استون چوب اقاقیا حا ود 151
تركیب وجود داشت كاه رزورساینول 1 ،و -2بنازندیال،
-1اكتادكانوئیکاسی  ،گاماا-سیتوساترول و گاماا-تارپن از
مهم ترين تركیبا بودن  .در ماواد اساتخراج محلاول در
اسااتون چااوب لیلکاا  33 ،تركیااب شناساااي شاا كااه
 1و -2بنزندیكربوكسیلیکاسی  ،رزورسینول ،جیبرلین و
فناا بااهعنااوان مهاامتاارين تركیبااا بودناا  .نتااايج
نشاااان داد كاااه مقاااادير باااا ی رزورساااینول در اقاقیاااا
و  1و -2بنزندیكربوكسایلیکاسای در لیلکا از عواما
مهاام در دوام و مصاار اياان چااوبهااا ماا باشاان [.]6
 )2112( Sedaghatتركیبا فنول زيست فعاال در بافات
گااره ساارو ساایمین ،ساارو زربااین ،نوئ ا  ،راش ،افراپلاات،
توسکای قشمق و ممرز را بررس كرد .نتايج نشان دادنا
كه لیگنانها فق در سوزن برگاان وجاود داشاته و نوئا
بیشترين مق ار را به خود اختصاص داده است .هامچناین
نتااايج حاص ا از بررس ا خااواص آنت ا اكساای ان مااواد
استخراج نشان داد كاه ايان خاصایت باه مقا ار و ناوع
تركیبااا موجااود در آن بسااتگ دارد [ Pietarinen .]3و
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همکاران ( )2116ويژگ ها و خاواص آنتا اكسای ان ماواد
استخراج آبدوست گره چوب چن ين گونه از جنس هاای
اقاقیا ،نراد ،اكالیپتوس ،راش ،ريکس ،نوئا  ،كاا  ،صانوبر،
سرو ،كا شوكران ،توس و سرخ ار را به وسیله آزماونهاای
جلوگیری از پراكسی ش ن لیپی ها و تواناي به دام انا اختن
پراكسی ارزيااب كردنا  .نتاايج نشاان دادنا كاه خاواص
آنت اكسی ان مواد استخراج گره ها قوی تر از پوست است.
درنتیجه ،گره های چوب يک منبع غن از آنت اكسی انهای
طبیع م باشن [ .]1درنتیجه ،ها اصال ايان پاژوهش
شناساي تركیب شیمیاي و همچنین بررسا ويژگا هاای
آنت اكسی ان و شناساي مواد مؤثر در اين ويژگ ها در گره
چوب چهار گونه باومزاد لارگ ،لیلکا  ،انجیلا و توساکای
يیمق جنگ های هیركان است.

مواد و روشها
نمونهبرداری و آمادهسازی نمونهها
درختان بومزاد لرگ ،لیلک  ،انجیل و توسکای يیمقا
بر اساس قطر ه بهارهبارداری متا اول در جنگا هاای
شاامال كشااور از جنگ ا آموزش ا -پژوهش ا خیرودكنااار
دانشگاه تهران انتخاب ش ه و از هرگونه يک درخات قطاع
ش  .سپس از هر درخت چن ديسک حاوی گاره زنا ه در
طول ساقه تهیه و سپس گره زن ه از ديسکهاا باه صاور
دست ج ا ش  .برای آنالیز شیمیاي  ،گره باه را بسایار
ريز طب اساتان ارد تااپ شاماره  T253cm -55آسایاب
ش ه و يک نمونه همان ازه و يکسان از بافات گاره هرگوناه
بهصور ج اگانه تهیه ش [.]5
تعیین مقدار مواد استخراجی ،مونوساااارددها و
لیگنین
به منظور انجاام آزماايش هاا ،نموناههاای آرد گاره باه
دانشگاه هاامبورگ ،گاروه فنااوری شایم چاوب ،منتقا
گردي  .نمونهها با استفاده از استخرا پا درپا باه روش
استخرا حامل تساريعشا ه 1باه ترتیاب باا حاملهاای
پترولاتر ،اساتون :آب ( ،)1:1 v/vاتاانول :آب ( )2:5 v/vو
آب و به ترتیب در دماهای  11 ،31 ،31 °Cو  11و فشاار
 111 barاستخرا ش ن  .باازده اساتخرا پاس از تبخیار
 11 mlاز هر نمونه و خشکكاردن آن در دماای 115 °C
در آون به م  24ساعت ان ازهگیری ش  .سپس نموناه-
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های گره عاری از مواد اساتخراج  ،باا اساتفاده از آسایاب
ديسک 1آزمايشاگاه  2آسایاب شا ن  .تركیاب قنا ها باا
استفاده از كروماتوگراف تباادل ياون  3پاس از هیا رولیز
اسی ی دومرحلهای طبا اساتان ارد تااپ T241 cm-55
شناساااي شاا [ .]1لیگنااین غیرقاباا حاا (كاامزون) و
قاب ح در اسی طبا اساتان ارد تااپ  T222 om-55و
 UM251تعیین ش ن [ 11و .]11
ارزدابی فعالیتهای آنتیااسیدانی
ازآنجاكااه معمااو ً مخلااوط از اسااتون و آب باارای
ج اسازی مواد استخراج آبدوست از بافت گره اساتفاده
م شود ،به همین خاطر ،مق ار تركیبا فناول كا ماواد
استخراج حاص از حامل اساتون :آب ( )1:1 v/vكاه از
قب با حمل پترولاتر چرب زدايا شا ه بودنا  ،از طريا
روش فولین سیوكالتیو 4بار اسااس روش  Gaoو همکااران
( )2113ان ازهگیری ش ن [ .]12نتايج باه صاور معاادل
اساای گالیااک 5بیااان شا كااه مقا ار تركیبااا فنااول را
به صور درص اسی گالیک در عصاره استون خشک گره
نشان م ده  .در اين روش ،عصارههای استون ( )5 mlباا
غلظتهای مختل با واكنشگر فولین سایوكالتیو (،)25 ml
ده براباار رقیا شا ه ،مخلااو و  5دقیقااه در دمااای اتااا
نگه اری و سپس محلول كربناا سا يم ()%3/5 ،21 ml
به آنها اضافه ش ن  .پس از گذشات  2سااعت در محای
تاريک و دمای اتا  ،میزان جذب محلولها توس دساتگاه
طیاا ساانج ماااورای باانفش 6در طااولمااو 361 nm
ان ازهگیری ش  .همچنین محلولهای اسی گالیک ()5 ml
بااا غلظااتهااای  1/1-1/115 mg/mlباارای تهیااه منحنا
كالیبراسیون استفاده ش ن .
بررس فعالیت مواد استخراج استون بافات گاره در
بااه دام انا ازی راديکااالهااای آزاد بااا اسااتفاده از ارزي ااب
ظرفیت به دام ان ازی راديکال دیفنیا پیکريا هیا رازي
( )DPPH ،2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazylبااار اسااااس
روش  Gaoو همکاران ( )2113انجام ش [ .]12برای ايان
Accelerated Solvent Extractor, Dionex ASE® 200

1

)Laboratory disc mill-Siebtechnik GmbH (T-1000 model
Borat anion exchange chromatography ،Borat-HPAEC

2

Folin-Ciocalteu
)Gallic Acid Equivalent (GAE
Perkin Elmer, lambda 650, UV-Vis spectrophotometer

3

4
5
6
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آزمايش ،عصارههای استون توسا دساتگاه تبخیركننا ه
دوار خشک ش ه و با استفاده از حمل اتانول محلولهاي با
غلظااتهااای مختلاا تهیااه شاا ن  ،سااپس  1/1 mlاز
محلولهای اتانول باا غلظاتهاای مختلا باه  3/1 mlاز
محلول اتانول راديکال دیفنی پیکري هی رازي با غلظات
 25 mg/Lاضافه ش ن و مخلو حاص به خوب تکان داده
ش ه و به م  31دقیقه در محی تارياک و دماای اتاا
قارار داده شا ن  .سااپس جاذب مخلااو توسا دسااتگاه
طی سنج ماورای بنفش در طول ماو  513 nmدر مقابا
نمونه شاه  1اتاانول خوانا ه شا  .محلاول شااه  ،شاام
تمام مراح با ب ون افزودن عصاره بود .درنهايت درص
مهار راديکال دیفنی پیکري هی رازي با كماک فرماول 1
محاسبه ش :
()1
× 111

جذب نمونه – جذب شاه
جذب شاه

=

درص مهار راديکال
دیفنی پیکري هی رازي

غلظت مهار  2%51غلظت از يک آنت اكسای ان اسات
كه م توان  %51راديکالهای دیفنی پیکري هی رازي را
در شراي آزمايش مهار كن  .اين پاارامتر توسا نماودار
درص مهاركنن گ در برابر غلظت عصاره و باا اساتفاده از
نرمافزار اكس قاب ان ازهگیری است .مق ار IC50كم بیاانگر
تواناي با ی يک آنت اكسی ان در مهار راديکاالهاای آزاد
اسااات .در ايااان پاااژوهش ،از يکااا از متااا اولتااارين
آنت اكسی انهای سنتزی مورداستفاده در صانايع غاذاي ،
به نام بوتیلیت هی روكس تولوئن ( ،)BHTبه عنوان كنترل
مثبت استفاده ش .
3
ارزياااب ظرفیاات كلیااتكنناا گ يااون فلاازی مااواد
اسااتخراج اسااتون بافاات گااره باار اساااس روش  Gaoو
همکاااران ( )2113انجااام شاا [ .]12بااهطااور خمصااه،
محلولهای اتانول از عصاره هر يک از گونهها با غلظتهاای
مختل باا  1/15 mlكلريا آهان ( 2( )FeCl2میلا ماو ر)
به خوب مخلاو شا و ساپس  1/2 mlمحلاول فاروزين 5
میل مو ر به آن اضافه ش  .مخلو حاص باه خاوب تکاان
داده ش و به م  11دقیقه در دمای محی مان و ساپس
جذب نمونهها توس دستگاه طی سانج مااورای بانفش در
طول مو  562 nmدر مقاب شااه اتاانول خوانا ه شا  .از

نمک اتیلندیآمینتترااستیکاسای دیسا يم دیهیا را
( )EDTANa2·2H2Oبهعنوان كنترل مثبت و از ياک نموناه
ب ون عصاره و نمک به عنوان كنترل منف يا شاه اساتفاده
ش  .سپس درص مهار تشکی كمپلکس آهن-فروزين طب
فرمول  1محاسبه ش .
اروماتوگرافی گازی-طیفسنجی جرمی
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شناساي و تفسیر مواد استخراج استون بافات گاره،
بااا تزري ا نمونااههااا بااه دسااتگاه كروماااتوگراف گااازی-
طی سنج جرم ( )GC-MSبا اين مشخصا انجام ش :
دستگاه كروماتوگراف گازی مجهز به شناساگر طی سانج
جرم  .ستون  VF 1701-MSبه طاول  61 mو قطار mm
 ،1/25گاز حام هلیاوم ،سارعت جرياان  ،1/3 ml/minباا
برنامااه دماااي  45-251 °Cو شاایب دماااي ،3 °C/min
حجم تزري  .1 µlشناساي طیا هاای جرما از طريا
مقايسه با طی های پايه موجود در باناک اطمعاات راياناه
دستگاه و پايگاههای اطمعات وايل  4و نیست 5انجام ش .

نتادج و بحث
مواد استخراجی ،مونوسااارددها و لیگنین
همانطور كه انتظار م رفت ،بیشترين بازده اساتخرا
مربو به حمل اساتون :آب ( )1:1و تركیباا آبدوسات
بود كه بیشترين حضور را در گره لرگ دارا بود (ج ول .)1
همچنین ،گره لرگ بیشترين و گره انجیل كمترين مقا ار
مواد استخراج آبگريز را داشتن  .عصاره اتانول گرههای
لیلک و لرگ و عصاره آب گره توسکای يیمقا بیشاترين
بازده را داشتن  .گره لرگ با  %1/1بیشاترين مقا ار و گاره
انجیل با  %6/2كمترين مق ار مواد استخراج كا را دارا
بودن .
در میااان مونوساااكاري ها ،گلااوكز بیشااترين مقاا ار و
رامنوز كمترين مق ار را به خود اختصااص دادنا (جا ول
 .)1مق ار گلوكز  ،%42-43زايلوز  ،%15-15مانوز ،%1/3-2
گا كتوز  ،%1/3-1/1آرابینوز  ،%1/3-1/5رامنوز %1/3-1/4
1

Blank
،50 % Inhibition ConcentrationIC50
3
Metal-chelating activity assay
4
Wiley
5
NIST
2
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و مق ار ك كربوهی را ها  %63-65گزارش ش  .گره لرگ
بیشترين مقا ار گلاوكز ( )%43/4و بیشاترين مقا ار كا
مونوساكاري ها ،گره توسکای يیمق بیشترين مق ار زايلاوز
( ،)%13/1ماااانوز ( ،)%1/63گاااا كتوز ( )1/12و رامناااوز
( )%1/41و گره انجیل بیشترين مق ار آرابینوز ( )%1/36را
دارا بودن  .همان طور كه انتظار م رفات ،مقا ار زايلاوز در
گره لرگ ،لیلکا  ،انجیلا و توساکای يیمقا  ،باه عناوان
نمونااههااای پهاانباارگ ،از مق ا ار گاازارششاا ه در گااره
سوزن برگ كاا اساکاتلن ی ( )%6/6بیشاتر و هامچناین
میزان مانوز و گا كتوز در مقايسه با كاا اساکاتلن ی (باه
ترتیب  11/1و  )%4/1نیز كمتر بود [.]13
میزان لیگنین قاب ح در اسی ( )%3/3در گره انجیل
و لیگنین كمزون ( )%24/6و لیگنین ك ( )%26/5در گاره
لیلک بیشترين مق ار را داشتن  .مق ار لیگنین كا بارای
گره چهار گونه لرگ ،لیلک  ،انجیل و توسکای يیمقا در
مح وده  %24-23گزارش ش كه طب انتظار در مقايسه با
گره كا اسکاتلن ی ( )%31/5از مقا ار كمتاری برخاوردار
بود [.]13
ودژگیهای آنتیااسیدانی
مق ار فنول ك در عصاره استون خشک بافت گره لرگ
با  ،%43/2لیلکا باا  ،%35/1انجیلا باا  %34/3و توساکای
يیمق با  %23/5گزارش ش كه گره لرگ بیشاترين و گاره
توسکای يیمقا كمتارين مقا ار ماواد فناول را باه خاود
اختصاص دادن (ج ول  .)1اين مقادير به طور قاب توجه از
مق ار فنول ك ان ازهگیری ش ه در گره سرو زربین (،)%1/4
راش ( ،)%11/2افرا ( ،)%13/5توساکای قشامق ( )%11/5و
ممااارز ( )%16/1بیشاااتر مااا باشااان  .مقااا ار پاااارامتر
ان ازهگیریش ه در گره لرگ به طور چشمگیری از مق ار اين
پارامتر در گره نوئ ( )%31/5بیشتر است و حت اين میازان
در گاره توسااکای يیمقا نیااز بیشااتر از مقا ار فنااول كا
ان ازهگیری ش ه در گره سرو سیمین ( )%25/3است [.]3
نتايج حاص از بررس میزان  IC50نشان ما دها كاه
گره لارگ كمتارين مقا ار ( IC50 )1/21 mg/mlو درواقاع
بیشااترين فعالیاات در مهااار راديکااال دیفنیاا پیکرياا -
هی رازي را دارد (ج ول  .)1چن ين مطالعه نشاان دادنا
كه اين فعالیت ارتبا مستقیم باا مقا ار تركیباا فناول
دارد و همچنین ،ساير عوام مانن نوع تركیبا هام مهام
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م باشن [ .]12درنتیجه ،به نظار ما رسا مقاادير باا تر
تركیبا فنول ك ان ازهگیری ش ه در عصاره گاره لارگ
منجر به افزايش فعالیات آنتا اكسای ان آن شا ه اسات.
مق ار اين پارامتر در ساير گونهها به اين قرار انا ازهگیاری
ش  :انجیل  ،1/24 mg/mlتوسکای يیمقا 1/31 mg/ml
و لیلک  .1/34 mg/mlباوجوداينکه گاره لیلکا از مقا ار
تركیبا فنول نسبتاً با ي برخاوردار باود ،اماا بیشاترين
میزان  IC50برای اين گونه گزارش ش و بافت گره انجیل و
توسکای يیمقا باا داشاتن ماواد فناول كمتار ،فعالیات
آنت اكسی ان بهتری را نشان دادن  .در توجیه اين مسالله
باي عنوان كرد كه عموه بر مق ار ،نوع تركیبا فنول نیاز
در اين ويژگ مؤثر بوده و ساير تركیبا موجود در عصاره
استون نیز م توانن اين فعالیت را داشته باشان  .ايان در
حال است كه میزان  IC50آنت اكسی ان سنتزی ،بوتیلیت
هی روكسا تولااوئن 1/65 mg/ml ،محاساابه شا  .بررسا
نتايج نشان م ده كه بافت گاره هار چهاار گوناه باومزاد
جنگ های هیركان در مقايساه باا يکا از معارو تارين
آنت اكسی انهای سانتزی ،بوتیلیتا هی روكسا تولاوئن،
دارای فعالیت آنت اكسی ان فو العادهای هستن  .باه نظار
م رس مکانیسم آنت اكسی ان عصاره استون بافات گاره
هر چهار گونه به دلی تواناي زياد تركیبا فنول موجاود
در عصاره در اه ای هیا رونن باشا كاه موجاب كااهش
راديکالهای آزاد دیفنی پیکريا هیا رازي گشاته اسات
[ .]12مطالعااا قبلاا نشااان دادناا كااه  1/5 mg/mlاز
آنت ا اكساای ان ساانتزی بوتیلیتی ا هی روكس ا آنیاازول
( )BHAو عصارههای اتانول گره سرو سیمین ،سرو زربین،
نوئاااا  ،راش ،افاااارا ،توسااااکای قشاااامق و مماااارز
بااااه ترتیااااب ،34/63 ،66/63 ،41/11 ،43/11 ،53/16
 34/15 ،33/51و  %25/53قابلیاات مهااار راديکااالهااای
دیفنی پیکري هی رازي را داشتن كاه گاره راش فعالیات
آنت اكسی ان بهتری نشان داد [ .]3لاذا گفتنا اسات كاه
نتااايج حاص ا از ارزياااب ظرفیاات بااه دامان ا ازی راديکااال
دیفنی پیکري هی رازي گره گونههای لرگ ،لیلک  ،انجیل
و توسااکای يیمقا  ،در مقايسااه بااا مطالعااه قبلا  ،بااهطااور
قاب توجه بهتر بوده و اين گوناههاای باومزاد جنگا هاای
هیركان فعالیت ض راديکال چشمگیری داشتن .
در ارزياب خاصیت كلیتكنن گ يون فلزی مشاخص
ش كه گره لیلک كمتارين مقا ار  )5/36 mg/ml( IC50و
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گااره لاارگ بیشااترين مقا ار ( )31/13 mg/mlرا دارد كااه
نشاااندهن ا ه قابلیاات فااو العاااده بااا ی گااره لیلک ا در
كلیتكنن گ يون آهن است (ج ول  .)1مق ار  IC50برای
گره توسکای يیمق  21/33 mg/mlو بارای گاره انجیلا
 25/55 mg/mlان ازهگیاری شا  .هامچناین مقا ار IC50
نمک اتیلندیآمینتترااستیکاسی دیس يم دیهیا را
 1/115 mg/mlمحاسبه ش  .با توجه به اينکه توانااي هار
تركیب در مهار يون فلزی متفاو بوده و همچناین ناوع و
ويژگ ا تركیبااا موجااود در عصاااره متفاااو اساات [،]3
درنتیجه ،به نظر م رس كه بافت گاره لیلکا و لارگ باه

ترتیب دارای بیشترين و كمتارين تركیباا كلیاتكننا ه
م باشن  .در مطالعه قبل  2 mg/ml ،از عصارههای اتاانول
گره سرو سیمین ،سرو زربین ،نوئا  ،راش ،افارا ،توساکای
قشمق و ممرز به ترتیاب باه میازان ،11/51 ،111 ،111
 1 ،16/31 ،111و  %15/3قابلیت كلیتكنن گ يون آهان
را از خود نشان دادن  .گره لرگ ،لیلک  ،انجیل و توسکای
يیمق در مقايسه با گره نوئا  ،افارا ،توساکای قشامق و
ممرز ،قابلیت كلیتكنن گ بیشاتر و در مقايساه باا گاره
سرو سیمین ،سارو زرباین و راش قابلیات كلیاتكننا گ
كمتری در برابر يون آهن داشتن [.]3

جدول  -1ودژگیهای شیمیادی گره لرگ ،لیلکی ،انجیلی و توسکای دیالقی.
لرگ

لیلکی

انجیلی

توسکای دیالقی

ترایب شیمیادی

بازده استخرا ()%

پترول اتر
استون :آب ()1:1
اتانول :آب ()5:2
آب
مواد استخراج ك

1/51
3/6
1/13
1/41
1/1

1/35
6/41
1/14
1/35
5/6

1/12
4/44
1/55
1/55
6/2

0/5

مق ار مونوساكاري ها و لیگنین ()%

گلوكز
زايلوز
مانوز
گا كتوز
آرابینوز
رامنوز
مونوساكاري های ك
لیگنین قاب ح
لیگنین كمزون
لیگنین ك

43/4
15/6
1/52
1/31
1/44
1/36
65/3
2/2
22/3
24/5

43/3
13/6
1/35
1/61
1/5
1/35
62/1
1/1
24/6
26/5

42/3
13/5
1/4
1/52
1/36
1/35
63/2
3/3
21/4
25/1

مق ار فنول ك در عصاره خشک ()%

عصاره استون

43/2

35/1

34/3

95/3

IC50حاص از ظرفیت مهار راديکالDPPH()mg/ml

عصاره استون

1/21

1/34

1/24

0/51

IC50حاص از ظرفیت كلیتكنن گ يون آهن()mg/ml

عصاره استون

31/13

5/36

25/55

90/55

اروماتوگرافی گازی-طیفسنجی جرمی
در گره لرگ ،لیلک  ،انجیل و توسکای يیمق به ترتیب
 14 ،24 ،11و  1تركیااب شااام تركیبااا آروماتیااک و
آلیفاتیک ،قن ها و مشتقا آنها و تركیبا فنول شناساي
ش ن كه به ترتیب  3 ،13 ،6و  4تركیب فنول در باین آن-
هااا مااورد شناساااي قاارار گرفتن ا (ج ا ول  2و شااک .)1

5/92
0/ 5
1/15
5/ 5
59/9
15/2
1/55
0/29
0/55
0/51
55/5
1/5
95/5
95/1

دودسی اكريم  ،استول و مانوزان در گره هار چهاار گوناه
مشتر بودن  .آنوزول در گره لرگ و لیلک  ،اسای اساتیک
در لارگ ،لیلکا و انجیلا  ،دودساای مركپتوپروپیونااا در
لرگ ،لیلک و توسکای يیمق  ،بوتنولی در لرگ و انجیل و
آلفااا-هی روكسا -گامااا-بوتیرو كتااون در لاارگ ،انجیلا و
توسکای يیمق شناساي ش ن .
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جدول -9ترایبات شیمیادی اصلی در مواد استخراجی استونی گره لرگ ،لیلکی ،انجیلی و توسکای دیالقی
شماره پیک

زمان مان گاری (دقیقه)

تركیب

لرگ

لیلک

انجیل

توسکای يیمق

تركیبا آروماتیک
16

51/1

15

52/3

دودسی اكريم
آنوزول













تركیبا آلیفاتیک
1

11

اسی استیک







2

11/1

استول







31

64/2

دودسی -3-مركپتوپروپیونا





34

33/3

اوآلمی






قن ها
1

41/3

-5 ،1انی رو-بتا-دی-آرابینوفورانوز



13

46/5

زايلوزان



22

56/1

مانوزان









مشتقا قن ها
3

16/5

فورفورال



4

25/4

بوتنولی



6

21/3

فورانلول



5

32

آلفا-هی روكس -گاما-بوتیرو كتون



21

53/3

تابانون



31

62/5

متی گلوكز









تركیبا فنول
5

21/2

فنول

3

21/3

گواياكول




11

41/5

-4وينی گواياكول





11

43/1

سیرينگول







12

46/4

ايزواوننول







14

45/4

-4 ،2دی-تر -بوتی فنول







15

41

رزورسینول

13

52

-4وينی سیرينگول

11

52/6

-4آلی سیرينگول

21

55/1

-4فورمی رزورسینول

23

56/5

ترانس-4-پروپنی سیرينگول

24

53

دیهی روكانیفري الک





















25

53/4

آنتیارول



26

53/5

سیرينجآل هی



-4پروپنی سیرينگول



23

51/4

25

61

كانیفري الک



21

61/6

سیناپی الک



32

65/1

دیهی روسیناپی الک



33

31

سیناپی آال هی







بررس تركیبا شیمیاي و ويژگ های زيست فعال مواد استخراج ...

50

()1

()2

()3

()4

شکل  -1اروماتوگرامهای حاصل از اروماتوگرافی گازی-طیفسنجی جرمی گره  )1لرگ؛  )9لیلکی؛  )5انجیلی و  )5توسکای دیالقی.

زايلوزان-5 ،1 ،انی رو-بتا-دی-آرابینوفورانوز ،فورفورال،
فورانلول و تابانون تنها در گره لرگ و اوآلمی و متی گلوكز
تنها در گاره لیلکا شناسااي شا ن  .در میاان تركیباا
فناااول -4 ،2 ،دی-تااار -بوتیا ا فناااول ،سااایرينگول و
تاارانس-4-پروپنی ا ساایرينگول در گااره هاار چهااار گونااه
مشتر بودن -4 .وينی گواياكول در گاره لارگ ،لیلکا و
توسکای يیمقا  ،ايزواونناول در لارگ ،لیلکا و انجیلا ،
-4وينی سیرينگول در لرگ و لیلک و آنتیارول در لیلکا
و انجیلاا شناساااي شاا ن  .گواياااكول ،رزورسااینول4 ،
فورمیاا ا رزورسااااینول ،دیهیاا ا روكانیفري الکاا ا ،سیرينجآل هیا -4 ،پروپنیا سایرينگول ،كانیفريا الکا ،
سیناپی الک  ،دیهی روسیناپی الک و سیناپی آال هیا

تنها در گره لیلک و فنول و -4آل سیرينگول تنها در گاره
انجیل ا شناساااي ش ا ن  .همااانطااور كااه نتااايج نشااان
م دهن  ،گره لیلک ازنظر تع اد و تناوع تركیباا فناول
منحصربه فرد رتبه اول را در مقايسه با ساير نموناههاا دارد.
نکته جالب توجه اينکه ،در مطالعه گذشاته رزورساینول در
عصاره استون چوب لیلک نیز شناساي ش ه بود [.]6
ودژگیهای مواد استخراجی شناسادیشده

بررس ها نشان م دها كاه اگرچاه تركیباا فناول
اثرا بیولاونيک مفیا ی دارنا  ،اماا برخا از تركیباا
غیرفنول نیز دارای خواص زيساتفعاال جاالب هساتن .
بهعنوانمثال ،از دودسای اكاريم باهعناوان ياک عاما
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آنت اكسی ان و آنت میکروب ق رتمن اساتفاده ما شاود
[ .]14اوآلمی خواص و فعالیات خاوابآوری قابا تاوجه
دارد .پتانسی اين ماده برای درمان اختم خل وخاوی،
خواب و افسردگ در حال مطالعه است [ .]15فورانلول اثر
ض آب مرواري و مهاركنن گ فو العااده باا ي در برابار
پراكسی اسیون لیپی در پمسمای خون انساان دارد [.]16
از گاما بوتیرو كتون برای بهبود عملکارد ورزش ،خاواب و
لذ استفاده م شود .همچنین برای تساکین افساردگ و
استرس ،طو ن كردن عمار ،تارويج تفکار روشان ،ايجااد
آرامااش و آزاد كااردن هورمااون رش ا اسااتفاده م ا شااود.
به عموه ،گاما بوتیرو كتون در تنظیم چربا و با ن ساازی
نیااز كاااربرد دارد [ .]13تابااانون كااه تنهااا در گااره لاارگ
شناساي ش  ،در روغن شاب ر قرماز نیاز شناسااي شا ه
است و يک آنتا اكسای ان طبیعا باالقوه اسات [ .]15از
مشتقا متی گلاوكز باه عناوان نارمكننا ه پوسات و ماو،
سااورفکتانت ،عام ا افاازايش ويسااکوزيته و در محصااو
آرايش ا و به اشاات اسااتفاده م ا شااود .اياان ماااده اثاار
آنت ننوتوكسیک (ض سمیت نن ) دارد [.]11
تمام تركیبا فنول شناساي ش ه دارای ويژگا هاای
زيسااتفعااال مفیاا ی بودناا فنااول دارای خاصاایت
آنت باكتريال و آنت اكسی ان اسات [ .]12گازارش شا ه
كه سیرينگول يک ض سرطان قوی بوده و فعالیت سمیت
سلول دارد .سیرينگول در مقايساه باا اسای اساکوربیک،
بوتیلیتی هی روكس آنیزول ،بوتیلیتی هی روكس تولوئن
و آلفا توكوفرول ظرفیت آنت اكسی ان بیشاتری داشاته و
فعالیاات آنت ا اكساای ان در بااه دامان ا ازی راديکااالهااای
دیفنی پیکري هی رازي و كاهش ياون آهان نشاان داده
اساات .حت ا تحقیقااا خااواص محافظااتكنن ا ه قلااب و
پیشگیریكنن ه شیمیاي آنها را ثابات كارده اسات [.]2
-4وينی سیرينگول يک آنت اكسی ان قوی و آنتا موتاانن
(ض جهش ننتیک ) است [ .]21تحقیقا نشاان داده كاه
گواياكول دارای فعالیتهای آنت اكسی ان  ،ض سرطان و
ض التهاب قوی اسات و هامچناین در پزشاک باه عناوان
خل آور ،ض عفون كنن ه و ب حسكنن ه موضع استفاده
ماا ا شااااود .گواياااااكول در براباااار راديکااااالهااااای
دیفنی پیکريا هیا رازي فعالیات آنتا اكسای ان دارد.
-4وينی گواياكول خواص آنت اكسی ان و ض التهاب دارد.
گواياااكول و وينیاا گواياااكول فعالیاات آنتاا اكساای ان
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قاب مقايسه با آلفا-توكوفرول دارن [-4 ،2 .]22دی-تار -
بوتی فنول خواص ض قارچ و آنتا اكسای ان دارد [.]23
ايزواوننااول اثاارا ض ا التهاب  ،ض ا میکروب ا  ،ض ا درد،
كلیاتكننا گ ياون فلازی و آنتا اكسای ان دارد [.]24
مطالعااااا نشااااان داده كااااه كانیفرياااا الکاااا و
دیهی روكانیفري لک فعالیات آنتا اكسای ان داشاته و
يک عاما ضا التهاب قاوی و مفیا اسات .جالاب اينکاه
گزارش ش ه مشتقا فناول دیهیا روكانیفري الکا در
مقايسه با لیگنانها و استیلبنها و همچنین ويتاامین ث و
بوتیلیتاا هی روكساا تولااوئن فعالیاات آنتاا اكساای ان
فااو العااادهای دارن ا [ .]25آنتیااارول دارای فعالیااتهااای
آنتاا اكساای ان و ضاا التهاب اساات [ .]26رزورسااینول
م ا توان ا بااهعنااوان يک ا از بهتاارين آنت ا اكساای انهااا
طبقه بن ی شود .اين تركیب فنول ظرفیت باه دامانا ازی
راديکالها در سطح معادل با (-)-اپ گالوكااتیینگاا
موجااود در چااای ساابز را نشااان داده اساات .رزورسااینول
موضع برای درمان درد و خاارش ناشا از بريا گ هاای
جزئ و خراش ،سوختگ  ،گزش و يا ديگار نااراحت هاای
پوساات و هاامچنااین بااهعنااوان يااک ماااده گناا زدا و
ض عفون كننا ه بارای درماان اخاتم پوسات مازمن
استفاده م شود .رزورسینول با اثر مشخص در تب يونجه و
در سیاه سرفه استفاده ش ه است .همچنین رزورساینول در
درمان زخم مع ه استفاده ش ه است و گفته ما شاود كاه
ض درد و هموستاتیک (جلوگیری از خونريزی بیش ازح )
اساات [ .]23مطالعااا نشااان داده كااه ساایرينجآل هیاا
خاصااایت آنتااا اكسااای ان در برابااار راديکاااالهاااای
دیفنی پیکري هیا رازي را دارد و آنتا اكسای ان فعاال
است كه خاواص آنتا اكسای ان بهتار از ترولاوكس دارد.
سیرينجآل هی آل هی ی است كاه خاواص دارويا نظیار
اثرا ض التهاب  ،آنت باكتريال  ،ض آلرنی ،ض میکروبا
و آنت هیپرگلیسمیک (ض افازايش ساط گلاوكز خاون)
دارد [ .]25سیناپی الکا تركیبا آلا اسات كاه اثارا
آنت اكسی ان  ،ض التهاب و ض درد دارد ،به طوری كه يک
داروی مسکن بسایار قاوی اسات [ .]21سایناپی آال هیا
ظرفیااات نسااابتاً باااا ي در مهاااار راديکاااالهاااای
دیفنی پیکري هی رازي و سلولهای سرطان دارد [.]31
عموهبراين ،رزورسینول دارای دو گروه هی روكسی اسات
كااه يااک گااروه آن در موقعیاات  3قاارار دارد (شااک .)2
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-4فورمی رزورسینول ،دیهی روكانیفري الک  ،كانیفريا
الک  ،سیناپی الک و دیهی روسیناپی الک نیز دارای 2
گروه هی روكسی م باشن  .همچنین-4 ،وينی گوايااكول،
ايزواونناااااول-4 ،2 ،دی-تااااار -بوتیااااا فناااااول،
-4وينیااااا سااااایرينگول-4 ،آلیااااا سااااایرينگول،
ترانس-4-پروپنی سیرينگول و -4پروپنی سیرينگول نیاز
در موقعیت پارا در حلقاه فناول دارای راديکاال هساتن .
ازآنجاكه مطالعا ثابت كردن كه فعالیات آنتا اكسای ان
تركیبا فنول با ويژگ های ساختاری مذكور بیشتر است

[ ،]31بنابراين با توجه به حضور متفاو آنهاا در عصااره
استون بافات گاره چهاار گوناه ،خاواص آنتا اكسای ان
متفاو نمونهها نیز قاب توجیه است .از طرف با توجه باه
اينکه اكثر اين تركیبا در گره لیلکا شناسااي شا ن و
گره لیلک تواناي فو العادهای در برابر كلیتكنن گ يون
آهن نسبت به ساير گونهها نشاان داده ،ما تاوان باه ايان
نتیجه رسی كاه ايان تركیباا كلیاتكننا ههاای ياون
ق رتمن ی هستن و به عناوان ياک آنتا اكسای ان عما
م كنن .

شکل  -9ساختار شیمیادی ترایبات فنولی شناسادیشده در بافت گره لرگ ،لیلکی ،انجیلی و توسکای دیالقی.

نتیجهگیری
مطالعه حاضر نشان داد كه بافت گره هار چهاار گوناه
پهنبرگ لرگ ،لیلک  ،انجیل و توسکای يیمق تركیباا
آبدوست بیشتری داشته و حاوی  %6-11مواد استخراج
بودن  .مق ار كربوهی را های ك در محا وده  %63-65و

لیگنین ك در مح وده  %24-23ان ازهگیری شا  .مقا ار
فنول ك  %23-43محاسبه گردي  .میزان  IC50حاصا از
ظرفیاات مهااار راديکااال دیفنیاا پیکرياا هیاا رازي و
كلیااتكنناا گ يااون آهاان بااه ترتیااب در محاا وده
 1/21-1/34 mg/mlو  5/36-31/13 mg/mlباارآورد ش ا .
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زيستفعال متفاوت م باشن كه م توانن نتايج مختلا
. حاص از ارزياب ويژگ های آنت اكسی ان را توجیه كنا
ازآنجاكااه پوساات و چااوبدرون نیااز منبااع غن ا از مااواد
 پاژوهش در،  لذا به نظر م رس، استخراج فنول هستن
مورد بررس تركیبا شیمیاي پوسات و چاوبدرون ايان
. گونهها نیز بسیار جالبتوجه باش

سپاسگزاری
 استاد گروه شایم چاوب،از جناب پرفسور بودو زاكه
 بابت همکاری صامیمانه در انجاام ايان،دانشگاه هامبورگ
.پژوهش ق ردان م شود

نتايج حاك از آن است كه گره لرگ دارای بیشترين مق ار
 تركیبا فنول و بیشاترين،  كربوهی را، مواد استخراج
فعالیااااات آنتاااا اكساااای ان در برابااااار راديکاااااال
 درحاال كاه گاره لیلکا،دیفنی پیکري هی رازي اسات
بیشترين مق ار لیگنین و بیشترين فعالیت كلیاتكننا گ
 همه گونهها توانااي باا ي.در برابر يون آهن را دارا است
در مهار راديکال دیفنی پیکري هی رازي و حت بیشتر از
. آنت اكسی ان سنتزی بوتیلیت هی روكس تولوئن داشاتن
بررس های حاص از كرومااتوگراف گاازی–طیا سانج
جرم منجر به شناساي تركیبا فنول و همچناین غیار
فنول باارزش با اثرا بیولونيک مفی در عصااره اساتون
 اين بررس باه طاور واضا. بافت گره هر چهار گونه گردي
ثابت كرد كه تركیبا فنول شناساي شا ه دارای خاواص

منابع
[1] Pietarinen, S.P., Willför, S.M., Ahotupa, M.O., Hemming, J.E. and Holmbom, B.R., 2006. Knot wood and
bark extracts: Strong antioxidants from waste materials. Journal of Wood Science, 52(5):436-444.
[2] Cirillo, G. and Iemma, F., 2012. Antioxidant polymers: Synthesis, properties and applications, John Wiley &
Sons, Hoboken, New Jersey, United States, 520 p
[3] Sabeti, H., 1966. Native and exotic trees and shrubs of Iran, University of Tehran, Tehran, Iran, 430 p. (In
Persian).
[4] Khalili, K., 2010. Extraction and determination of the structure of antifungal effective component of
Pterocarya fraxinifolia plant. Biology. Gilan, Iran, University of Gilan. Master of Science, 62 p. (In
Persian).
[5] Torkaman, J. and Seyam, S., 2009. Measurement of tannin in tree barks of Oak, Beech, Alder, Hornbeam and
Black walnut, Journal of Medicinal Plants, 8(1):58-63. (In Persian).
[6] Veysi, R., 2014. Comparative GC/MS analysis of chemical components in wood extracts of Sweet Locust and
False Acacia, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 28(4):755-762. (In Persian).
[7] Sedaghat, A., 2012. Extraction and identification of bioactive phenols in knot wood of different trees, Wood
and paper engineering. Karaj, Iran, University of Tehran. Master of Science, 95 p. (In Persian).
[8] Standard test methods for sampling and preparing wood for analysis. Committees of the Technical
Association of the Pulp and Paper Industry, TAPPI Standard, T 257 cm-85, 1985.
[9] Standard test methods for carbohydrate composition of extractive-free wood and wood pulp by gas–liquid
chromatography. Committees of the Technical Association of the Pulp and Paper Industry, TAPPI
Standard, T 249 cm-85, 1985.
[10] Standard test methods for acid-insoluble lignin in wood and pulp. Committees of the Technical Association
of the Pulp and Paper Industry, TAPPI Standard, T 222 om-88, 1998.

... بررس تركیبا شیمیاي و ويژگ های زيست فعال مواد استخراج

55

[11] Standard test methods for Acid-soluble lignin in wood. Committees of the Technical Association of the
Pulp and Paper Industry, TAPPI Useful method, UM 250, 1985.
[12] Gao, H., Shupe, T.F., Eberhardt, T.L.and Hse, C.Y. ,2007. Antioxidant activity of extracts from the wood
and bark of Port Orford cedar. Journal of Wood Science, 53(2):147-152.
[13]Normark, M., Winestrand, S., Lestander, T.A. and Jönsson, L.J., 2014. Analysis, pretreatment and enzymatic
saccharification of different fractions of Scots pine. BMC Biotechnology, 14(1):1-12.
[14] Ismail, K., Abdullah, S. and Chong, K., 2014. Screening for potential antimcrobial compounds from
Ganodermaboninense against selected food borne and skin disease pathogens. International Journal of
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 6(2):771-774.
[15] Mendelson, W.B.and Basile, A.S., 2001. The hypnotic actions of the fatty acid amide, oleamide.
Neuropsychopharmacology, 25(S5):36-39.
[16] Sasaki, T., Yamakoshi, J., Saito, M., Kasai, K., Matsudo, T., Koga, T.and Mori, K., 1998. Antioxidative
activities of 4-hydroxy-3(2H)-furanones and their anti-cataract effect on spontaneous cataract rat (ICR/f).
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 62(10):1865-1869.
[17] Van Cauter, E., Plat, L., Scharf, M.B., Leproult, R., Cespedes, S., L'Hermite-Baleriaux, M. and Copinschi,
G., 1997. Simultaneous stimulation of slow-wave sleep and growth hormone secretion by gammahydroxybutyrate in normal young men. Journal of Clinical Investigation, 100(3):745-753.
[18] Belsito, D.V., Klaassen, C.D., Liebler, D.C. and Hill, R.A., 2013. Safety assessment of methyl glucose
polyethers and esters as used in cosmetics, CIR Expert Panel, Tentative Report for Public Comment,
Cosmetic Ingredient Review, September 10-11, Washengton DC, United States of America, 34 p.
[19] Ambrose, M. and MacPhee, D.G., 1998. Catabolite repressors are potent antimutagens in Escherichia coli
plate incorporation assays: Experiments with glucose, glucose-6-phosphate and methyl-alpha-Dglucopyranoside. Mutation Research, 398(1-2):175-182.
[20] Rodrigues, L.M.A., das Graças Cardoso, M., Batista, L.R., Santiago, W.D., Resende, J.M.V., de Andrade
Santiago, J., de Souza Gomes, M., Andrade, M.A., Teixeira, M.L. and Passamani, F.R.F., 2014.
“Cachaças”(Sugarcane Spirit) aged quantitation of phenolic compounds, antibacterial and antioxidant
activity. American Journal of Plant Sciences, 5(20):2935-2942.
[21] Nićiforović, N. and Abramovič, H.,2014. Sinapic acid and its derivatives: Natural sources and bioactivity.
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 13(1):34-51.
[22] Esatbeyoglu, T., Ulbrich, K., Rehberg, C., Rohn, S. and Rimbach, G., 2015. Thermal stability, antioxidant,
and anti-inflammatory activity of curcumin and its degradation product 4-vinyl guaiacol. Food & Function,
6(3):887-893.
[23] Varsha, K.K., Devendra, L., Shilpa, G., Priya, S., Pandey, A. and Nampoothiri, K.M., 2015. 2, 4-Di-tertbutyl phenol as the antifungal, antioxidant bioactive purified from a newly isolated Lactococcus sp.
International Journal of Food Microbiology, 211:44-50.
[24] Ito, M., Murakami, K. and Yoshino, M., 2005. Antioxidant action of eugenol compounds: Role of metal ion
in the inhibition of lipid peroxidation. Food and Chemical Toxicology, 43(3):461-466.
[25] Wu, Y., Cai, Y., Sun, Y., Xu, R., Yu, H., Han, X., Lou, H. and Cheng, A., 2013. A single amino acid
determines the catalytic efficiency of two alkenal double bond reductases produced by the liverwort
Plagiochasma appendiculatum. FEBS Letters, 587(18):3122-3128.

53

1316  بهار،1  شماره، سال هشتم،مجله صنايع چوب و كاغذ ايران

[26] Madeira, P.J., Faddoul, M., Afonso, M.B., Vaz, P.D., Fernandez, M.T. and Leal, J.P., 2011. On the way to
understand antioxidants: Chromanol and dimethoxyphenols gas-phase acidities, Journal of Mass
Spectrometry, 46(7):640-648.
[27] Welsch, F., 2008. Routes and modes of administration of resorcinol and their relationship to potential
manifestations of thyroid gland toxicity in animals and man. International Journal of Toxicology, 27(1):5963.
[28] Huang, H.C., Chiou, C.T., Hsiao, P.C., Liaw, C.C., Zhang, L.J., Chang, C.L., Chen, I.S., Chen, W.C., Lee,
K.H. and Kuo, Y.H., 2012. Cytotoxic phenylpropanoids and a new triterpene, turformosinic acid from
Turpinia formosana Nakai, Molecules, 17(2):1837-1851.
[29] Choi, J., Shin, K.M., Park, H.J., Jung, H.J., Kim, H.J., Lee, Y.S., Rew, J.H. and Lee, K.T., 2004. Antiinflammatory and antinociceptive effects of sinapyl alcohol and its glucoside syringin. Planta Medica,
70(11):1027-1032.
[30] Lim, T.K., 2013. Fruits, In: Edible medicinal and non-medicinal plants, Springer Science & Business
Media, Springer, Dordrecht, Netherlands, 5, 943 p.
[31] Nollet, L.M.L. and Toldra, F., 2009. Handbook of seafood and seafood products analysis, CRC Press,
Taylor & Francis Group, Boca Raton, United States of America, 928 p.

Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol. 8, No. 1, Spring 2017

66

Study of chemical components and bioactive properties of knot wood extractives
from four endemic species of hyrcanian forests

Abstract
Persian wingnut, Persian honeylocust, Persian ironwood and
Persian alder are of four endemic and important species of
Hyrcanian forests that the presence of bioactive components in
them are initially been proven; however no comprehensive
study has yet been done about their chemical components.
Furthermore, bioactive phenolics are more in knot wood
extractives than other parts of a tree. Hence, in this study, the
amounts of extractives, carbohydrates, lignin, as well as
antioxidant properties of acetonic extractives were calculated
and the extractives components were identified via Gas
Chromatography-Mass Spectrometry. The results demonstrated
that the knot wood of Persian wingnut contains the most
amounts of extractives, carbohydrates and phenolics and
showed the highest ability against Diphenylpicrylhydrazyl
radicals, while the knot wood of Persian honeylocust contains
the most amounts of lignin and capability against chelating of
iron ion. All of these four species presented superior
scavenging capability against radicals compared with the
synthetic antioxidant and butylated hydroxytoluene. Besides,
phenolic and non-phenolic materials with different and
interesting antioxidant properties were identified.
Key words: chemical components, extractives, phenolics,
antioxidant properties.
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