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  بررسی خواص آنتی اکسیدانی ، آنتی باکتریایی و دارویی گیاه گلدر
  

  2، مریم سالمی 1مهسا کوثري
. کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی نویسنده اول.               پست الکترونیکی: 1

mahsa.kosari91@yahoo.com 
  msalami@ut.ac.irپست الکترونیکی:             پردیس کشاورزي دانشگاه تهران نویسنده دو. استادیار 2

 
  چکیده:

می  LABIATAE، یک گیاه گلدار متعلق به خانواده ي  می باشد  Otostegia Persicaکه داراي نام علمی  "گلدر "
. در مناطق جنوبی ایران، در استان فارس بین شیراز و جهرم و همچنین در سیستان و بلوچستان رشد می کند گلدر  باشد،

به عنوان داروي گیاهی در فرهنگ عام ایرانی، آسیایی و عربی به عنوان درمانی براي بیماري هاي  گلدر . قسمت هوایی
بات شیمیایی مانند مواد فرار، ترپنوئید و فالونویئیدها نیز از یفاده می شده است.  تعدادي از ترکمختلف از زمان قدیم است
قسمت هاي خوراکی و بخش هوایی گلدر داراي اثر آنتی اکسیدانی بسیار باالیی است که این اثر  گیاه استخراج شده است.

ترکیبات گیاه مرتبط می باشد. همچنین در پژوهش هاي  آنتی اکسیدانی باال به  ترکیبات فنلی و فالونوئیدي موجود در
اخیر مشخص شده است که عصاره هاي گلدر اثر آنتی باکتریایی قابل توجهی دارا هستند. مطالعات گوناگونی بر روي گیاه 

اي گلدر و قسمت هوایی گیاه و تاثیرات آن بر بیماري هاي مختلف صورت گرفته است. اثر عصاره ي گلدر بر بیماري ه
دیابت، آلزایمر، ماالریا، چربی خون بررسی شده و مشخص شده است که گلدر یک آنتی دیابت قوي می باشد و در درمان 
ماالریا و کاهش چربی و تعویق انداختن زوال حافظه موثر بوده است. بنابراین با توجه به  اثبات کاربردهاي دارویی گلدر در 

ه گلدر داراي خواص دارویی است و می تواند با انجام پژوهش هاي بیشتر بر روي پژوهش هاي اخیر می توان نتیجه گرفت ک
  آن، خواص دارویی آن کامال شناخته شود و در درمان بیماري ها به صورت علمی به کار گرفته شود.

  
  واژه هاي کلیدي: گلدر ، آنتی اکسیدان ، آنتی باکتریال ، خواص دارویی
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  مقدمه -1
در   LABIATAE، یک گیاه گلدار متعلق به خانواده ي می باشد  Otostegia Persicaاراي نام علمی که د "گلدر "

  گونه ي )Ayatollahi 2009,(گونه می شود.  3500جنس و بیش از  180ترتیب نعناسانان است که شامل حدود 
Otostegia  گونه می شود که به طور کلی شامل بوته ها و شاخه هاي فرعی کوچک بدون کرك و یا با  20شامل حدود

موهاي ساده می شود و در دو منطقه مجزا تمرکز دارند. یکی در مناطق آسیا به ویژه مناطق ایران، پاکستان و افغانستان و 
 گونه از این جنس است که بومی ایران؛ افغانستان و پاکستان است. تنها   O. Persica .دیگري در کوه هاي شرق آفریقا

در مناطق جنوبی ایران، در استان فارس بین شیراز و جهرم و همچنین در مناطق جنوب شرق به طور عمده در  گلدر
 ,Asgarpanah(نیز در ایران  شناخته می شود.  "گل خارو"سیستان و بلوچستان رشد می کند و به صورت محلی به نام 

2013(  
سانتی متر دارد. داراي ساقه هاي متعدد ، بسیار  150-80ي چوبی است، خاردار است و ارتفاع داراي بن و پایه  گلدر

هایی کوچک و در هر دو رو سبز و با تیغه اي به پرشاخه و به رنگ سبز متمایل به سفید یا زرد و کرکینه پوش است. برگ
، زبر و خشن و در هر دو رو کرك پوش، داراي رگبرگ هاي برجسته و مشخص در پشت میلی متر 15-10×  15-10ابعاد 

می باشد. گل هاي این گیاه، سفید یا کرم متمایل به سفید، مجتمع در چرخه هایی شامل دو دسته کناري شامل سه گل؛ 
له کاسه؛ کاسه ي داراي لوله کرکپوش میلی متر، پایا و خارمانند و کوتاه تر از لو 15تا  10براکته هاي درفشی ، به درازاي 

دار، لب رگه طولی، در لبه وسیع، غشایی، دولبه، مشبک، کمی کرك 10میلی متر، استوانه اي، داراي  10تا  8به طول 
خارچه، لب پایینی بسیار بزرگ و بادبزنی  3- 1سرنیزه اي، کامل، همقد با طول لوله، در انتها داراي  -باالیی آن پهن دراز

لبه خارمانند؛ جام مانده در کاسه، در داخل داراي حلقه اي مشخص؛ خود یا کاسک ایستاده، کرکپوش، با لب  7-3با شکل، 
ها راست و مانده در زیر کاسک خانه هاي بساك متعابد و داراي خامه سه قسمتی، قسمت میانی فرورفته و چال دار، پرچم

  )1384(قهرمانی، دوبخشی می باشد. 
به عنوان داروي گیاهی در فرهنگ عام ایرانی، آسیایی و عربی به عنوان درمانی براي بیماري هاي  رگلد قسمت هوایی

مختلف از زمان قدیم استفاده می شده است.  تعدادي از ترکیبات شیمیایی مانند مواد فرار، ترپنوئید و فالونویئیدها نیز از 
مانند خواص آنتی باکتریال،   گلدر ربردهاي دارویی بیشتري ازگیاه استخراج شده است.  مطالعات دارویی درحال حاضر، کا

هاي آنتی اکسیدانی، آنتی پالسمودیال، ضد دیابت، آنتی گالیکاسیون و اثرات سیتوتوکسیک از خود نشان داده است.  گل
یاه نیز در به طور گسترده اي به عنوان افزودنی به ماست، دوغ و گوشت استفاده می شود.بخش هاي هوایی این گ گلدر

  داروهاي سنتی ایران به عنوان مسکن درد دندان و ورم مفاصل کاربرد دارد.
به طور سنتی براي کاهش سندروم ترك مواد مخدر در استان سیستان بلوچستان استفاده می شد، همچنین در   گلدر گل

بسیار باور دارند. براي مدتهاي  ین گیاها برخی مناطق ایران به ویزه سیستان و بلوجستان و کرمان، به اثرات آنتی دیابتیک
طوالنی جوشانده قسمتهاي هوایی گیاه، به عنوان ضد اسپاسم ، آنتی هیستامین ، آنتی ماالریا و آنتی آرتریت استفاده می 

  شده است.
به علت  از میان تمام قسمت هاي گیاه ، بخش هوایی گلدار گیاه ، موضوع پژوهش هاي گسترده در زمینه ترکیبات شیمیایی

  )Asgarpanah, 2013(ارزش دارویی باال بوده است. 
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  ویژگی هاي آنتی اکسیدانی: -2

ي فرایند اکسیداسیون هستند، بنابراین نقش فیزیولوزیکی گوناگون در بدن دارند. ها در غلظت کم، مهارکنندهآنتی اکسیدان
هاي کمتر زاد عمل کرده و به تبدیل رادیکال به گونهي رادیکال آترکیبات آنتی اکسیدانی مواد گیاهی به عنوان بازدارنده

هاي مهارکننده رادیکال ازاد، در مواد غذایی مانند میوه، سبزي، چاي و ... کند.  انواع آنتی اکسیدانواکنش پذیر کمک می
دانهاي سنتتیک آنتی اکسیدان طبیعی فراریت کمتر و پایداري حرارتی باالتري از آنتی اکسی .)Kumar,2011( شودیافت می

دارند و هم چنین قابلیت پذیرش باالیی داشته و به عنوان نگهدارنده عمل کرده و باعث کاهش مصرف افزودنی ها می شوند 
)Pokorný,2007 (  

بـا اسـتفاده از دو روش بلیچینـگ      فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ي متانولی، کلروفرمی و هگزانی قسمت هاي هوایی گلـدر 
پراکسیداسیون لیپیدي  مورد ارزیابی قرار گرفـت. فعالیـت بازدارنـدگی عصـاره هـاي گیـاه بـر پراکسیداسـیون         بتاکاروتن و 

 E، ویتـامین  Ginkgo bilobaاسیدلینولئیک با روش تیوسانات اهن اندازه گیري شده و با عصاره ي متانولی چاي سبز، گیاه 
فعالیت انتی اکسیدانی باالیی از خود نشـان داد.   گلدرلی گیاه ، به عنوان کنترل مثبت مقایسه شدند. عصاره ي متانوBHAو 
ترکیب از عصاره ي متانولی که توسط ستون و کاغذ کروماتوگرافی از هم جدا شدند، فعالیت آنتی اکسیدانی قابـل تـوجهی   2

ولی گلدر خط نـارنجی  و آلفاتوکوفرول از خود نشان دادند. عصاره ي متان  )BHAدر مقایسه با بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول (
از خود نشان داد درحالی که سایر عصاره ها هیچ خط رنگی از خود نشـان ندادنـد. ترکیبـات فعـال مـورین و کورسـتین بـا        

شناسایی شدند که می توانند عامـل ایجـاد رنـگ نـارنجی در عصـاره ي       C NMRو  UV ،IR  ،MS ،H NMRاستفاده از 
 Ginkgo، گیـاه   03/96عصاره ي متانولی چـاي سـبز   % ،87/95درصد بازدارندگی  متانولی باشند. عصاره ي متانولی داراي

biloba 20/77 و 45/87% ، آلفاتوکوفرول %BHA 92/99     را دارا بودند که همین طور که مشـاهده مـی کنـیم عصـاره ي %
  )Yassa, 2005(. ري استو الفاتوکوفرول داراي قدرت آنتی اکسیدانی باالت Ginkgo bilobaاتانولی گلدر از کنترل مثبت 

از  با اسـتفاده  پرداختند.  گلدردار گیاه هاي میوهدار و قسمتهاي گلاکسیدانی اسانس قسمتي اثر آنتیبررسی و مقایسهدر 
گلـدر مـورد بررسـی    دار گیـاه  دار و میوهبراي بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس قسمت هاي گل DPPHروش مهار رادیکال 

حاصـل از اسـانس    IC50و  μg/ml 8/1 ± 8/19دار گیـاه برابـر   حاصل از اسانس قسمت گـل  IC50نتایج  طبققرار گرفت. 
و آسـکوربیک اسـید    BHAحاصل از دو اسـتاندارد   IC50به دست آمد. همچنین  μg/ml 0/2 ± 2/29دار برابر قسمت میوه

دار طور که مشاهده می کنـیم، قسـمت گـل    به دست آمد. همان μg/ml  3/1 ± 4/17و μg/ml 1/1 ± 2/15به ترتیب برابر 
بیشتري نسبت به اسـتاندارد و   IC50دار گیاه بسیار به نزدیکی به هر دو استاندارد دارد، درحالی که قسمت میوه IC50گیاه 

دار گیـاه گلـدر اثـر آنتـی     دار از خود نشان داد و میتوان نتیجه گرفت که قسـمت گـل  همینطور نسبت به اسانس قسمت گل
، اما در کل هر دو اسانس اثر آنتی اکسیدانی بسـیار بـاال   دار این گیاه را دارا می باشددانی باالتري نسبت به قسمت میوهاکسی

در کل می توان نتیجه گرفـت کـه قسـمت هـاي خـوراکی و        (Sharififar,2007)و نزدیک به استاندارد از خود نشان دادند. 
بسیار بـاالیی اسـت کـه ایـن اثـر آنتـی اکسـیدانی بـاال بـه  ترکیبـات فنلـی و            بخش هوایی گلدر داراي اثر آنتی اکسیدانی 

  فالونوئیدي موجود در ترکیبات گیاه مرتبط می باشد.
  
  ویژگی هاي آنتی باکتریایی : -3
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گیاهان قدیمی ترین منبع از ترکیبات دارویی فعال هستند که انسانها در طی قرنها از آن ها براي ساختن ترکیبـات دارویـی   
استفاده کرده است. آزمایش گیاهان آنتی میکروبی براي یافتن عامل جدید، یک چالش بزرگ و مهم است خصوصا کـه   مفید

انواع داروي پاتوژن مقاوم ساخته شده اند. گیاهان طیف گوناگونی از متابولیت هاي ثانویه را تولید می کننـد کـه بسـیاري از    
ترکیبات، ترکیبات بنیادي هستند که به صورت بیولـوژیکی فعـال در گیاهـان     آنها فعالیت آنتی میکروبی دارند. برخی از این

سالم موجود هستند. گلیکوزیدهاي سیانوژنیک و گلوکوزینوالتها،  به عنوان پیش سازهاي غیر فعال تشکیل مـی شـوند و در   
  پاسخ به آسیب بافتی و یا حمله پاتوژن فعال می شود. 

تانولی و همچنین عصاره هاي هگزان، کلروفرم و متانول بخش هوایی گلدر بـا اسـتفاده   ویژگی هاي ضد باکتریایی عصاره ي ا
(حداقل غلظت باکتریایی) بـر روي چنـدین میکروارگانیسـم     MBC(حداقل غلظت بازدارنده) و  MICاز روش کشت پلیت، 

باکتري لیستریا  از جملهمختلف بررسی شد.  عصاره هاي گیاه گلدر خواص ضد باکتریایی در مقابل باکتري هاي گرم مثبت، 
 mg/ml 62/0– 20 از  MICبـا   اسـتافیلوکوکوس اپیدرمیـدیس   استافیلوکوکوس اورئوس،، انتروکوك فکالیس، مونوسیتوژنز
براي عصـاره ي مشـابه بـود. عصـاره هـاي گلـدر بـر روي         MICدو، چهار یا هشت برابر بیشتر از مقدار  MBCنشان داد. و 

باکتري هاي گرم منفی اثر بازدارندگی نداشت.  میتوان نتیجه گرفت که عصاره هاي گلدر اثر آنتی باکتریـایی قابـل تـوجهی    
  )Asghari, 2006(دارا هستند. 

  
  دارویی گلدر بر بیماري ها: کاربردهاي -4

با توجه به داشتن مصرف سنتی گلدر به عنوان دارو در جنوب ایران، مطالعات گوناگونی بر روي گیاه گلدر و قسـمت هـوایی   
گیاه و تاثیرات آن بر بیماري هاي مختلف صورت گرفته است. اثر عصاره ي گلدر بر بیماري هـاي دیابـت، آلزایمـر، ماالریـا،     

  رت گرفته است.چربی خون صو
  
  اثر گلدر بر درمان دیابت: -4-1

 مدت طوالنی در که شوند محسوب می ملیتوس دیابت بالینی تشخیص هاي نشانه و گلوکزوریا، مزمن هایپرگالیسمی
 مشکالت انداختن تأخیر به ، براي خون قند مؤثر کنترل لذا. شود می خونی هاي رگ و ، کلیه اعصاب چشم، آسیب سبب

 مصرف که دهند می نشان زیادي دارد. گزارشات کلیدي اهمیت دیابتی بیماران وضع زندگی بهبود و ابتدی از ناشی
طور  به گیاه مختلف 800 از دهند. بیش کاهش می انسان در را دیابت مانند مزمن هاي بیماري بروز دارویی خطر گیاهان
  ا به صورت علمی بررسی شده اند.کمی از آنه تعداد تنها اما شود می استفاده دیابت درمان در سنتی

به روش گاواژ  mg/kg/day 300 ،200 ،100به میزان  مبتال بودند  1عصاره ي گیاه گلدر به موش هایی که به دیابت نوع 
 ELISAروز خون گیري انجام و سطح سرمی گلوکز به روش اسپکتروفتومتري و انسولین به روش  15تزریق شد و پس از 

 هاي موش تیمارمورد بررسی بافت شناسی قرار گرفت.   H&Eنکراس حیوانات خارج و به روش سنجش شد. همچنین پا
 عصاره  mg/kg 100تنها دوز  ولی شد گلوکز سرمی سطح دار معنی کاهش سبب گلدر عصاره مختلف دوزهاي با دیابتی

 موش در جزایر تعداد میانگینو   ، همچنین بهبود بافت پانکراس نیز مشاهده شدبود مؤثر انسولین سرمی سطح افزایش در
و  mg/kg300  دوزهاي کننده دریافت هاي موش در جزایر گینمیان قطر و عصاره مختلف دوزهاي کننده دریافت هاي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5 
 

 این و باشد می هیپوگلیسمیک اثر داراي گلدر گیاه عصارهعصاره افزایش یافت. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که  200

  )1390(هدایتی،  .دهد می انجام انسولین ترشح افزایش و پانکراس جزایر بهبود طریق از را خود اثر
  . گرفت قرار بررسی استرپتوزوتوسین دیابتی صحرایی موش در گلدر عصاره دیابتی ضد همچنین در پژوهشی دیگر فعالیت

 3 مدت به ترتیب، به روز ، کیلوگرم در/  گرم میلی 500 و  350 ،200عصاره گلدر به مقدار   خوراکی دوز یک حیوانات
عصاره گلدر یک کاهش وابسته به دوز مصرفی در سطح گلوکز خون نشان داد . میتوان نتیجه گرفت . هفته دریافت کردند. 

  )Ebrahimpoor 2011,(.که گلدر یک آنتی دیابت قوي است که سطح گلوکز خون را کاهش می دهد
  
  اثر گلدر بر درمان آلزایمر: -4-2

 butyrylcholinesteraseد ها و انواع دیترپن هاي تتراسایکلیک به دست آمده از گلدر، اثر بازدارنـدگی در مقابـل   دیترپنوئی
ممکن اسـت یـک روش مـوثر در درمـان بیمـاري آلزایمـر و        butyrylcholinesteraseداشته و مشخص شده است که مهار 

استیل کولین استراز از خود نشان داده اند. زدارنده در مقابل سایر اختاللت ذهنی باشد. این ترکیبات همچنین یک فعالیت با
بـه ایـن    عصبی عضالنی شناخته شـده اسـت   و اتصاالت کولینرژیک سیناپس مغز یک جزء کلیدي از به استیل کولین استراز

  )Ahmad, 2004(. صورت که نقص حافظه را در بیمارانی که از آلزایمر رنج میبرند کاهش می دهد کاهش می دهد 
  
  اثر گلدر بر درمان ماالریا -4-3

 mg/kg450گلدر به طور سنتی در جنوب و جنوب شرق ایران براي درمان ماالریا کاربرد داشته است. همچنین غلظت 
را در موش هاي آلوده کاهش داده است.  درمان  Bergheiعصاره ي اتانولی گلدر  به طور قابل توجهی پالسمودیوم انگل 

اروي شیمیایی ماالریا در موارد حساسیت هاي دارویی و مقاومت دارویی پیشنهاد می شود. اگرچه درمان ترکیبی گلدر و د
  )Nateghpour 2010,(ترکیبی نمی تواند مقاومت دارویی را کامال قطع کند اما می تواند این پدیده را به تاخیر بیندازد. 

  
  اثر گلدر بر کاهش چربی خون -4-4

سترول، تري گلیسیرید و فسفولیپید هستند که به صورت ترکیب با آپوپروتئین ها در بدن به چربی هاي اصلی خون، کل
گردش درآمده و در بافت هاي مخلف متابولیزه می شوند. غلظت زیاد کلسترول و تري گلیسیرید خون خطر بروز اختالل 

  هاي عروق کرونر را افزایش می دهد. 
به هر گروه در هر روز  200و  mg/kg 400  ،300وش صحرایی نر، دوز هاي م 48در بررسی اثر عصاره ي آبی گلدر بر 

هر یک از گروه ها اندازه گیري شد.  HDL-Cو  LDL-Cگاواژ شده و پس از یک ماه سطح تري گلیسیرید، کلسترول تام، 
نی داري گروه کاهش مع 3در هر  HDL-Cو  LDL-Cدر نتیجه مشاهده شد که  سطح تري گلیسیرید، کلسترول تام، 

و  LDL-Cمی توان نتیجه گرفت که مصرف عصاره ي آبی گلدر در کاهش سطح تري گلیسیرید، کلسترول تام،   نشان داد.
HDL-C .موثر است) Dourandishan,2014(  

  
  نتیجه گیري: -5
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اي دیابت، آلزایمر در این مقاله اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی گیاه گلدر و همچنین تاثیرات گلدر بر روي بیماري ه
می  Otostegiaکه به نام ایرانی گلدر میشناسیم تنها گونه از    Otostegia Persica، ماالریا و چربی خون بررسی شد. 

مفاصل، ورم  ،باشد که تنها در ایران افغانستان و پاکستان یافت می شود و به عنوان داروي سنتی براي تسکین درد دندان
دیابت در سیستان و بلوچستان کاربرد داشته است. در پژوهش هاي  درمانمخدر و همچنین کاهش سندروم ترك مواد 

علمی اخیر اثرات آنتی اکسیدانی این گیاه ثابت شده و همچنین ترکیبات فنلی و فالونوئیدي از آن استخراج شده است. 
رم مثبت نیز مشاهده شده است. در بررسی همچنین اثر آنتی باکتریایی بسیار باالي عصاره هاي گلدر بر روي باکتري هاي گ

انسولین  ترشح و افزایش پانکراس جزایر عصاره ي هاي گلدر بر روي موش هاي مبتال به دیابت، کاهش گلوکز خون و بهبود
مشاهده شد و می توان گفت گلدر یک آنتی دیابت قوي است. همچنین دیترپنوئید ها و انواع دیترپن هاي تتراسایکلیک 

ترکیبات گلدر به کاهش زوال حافظه کمک می کند. در درمان ماالریا اثرات مثبت عصاره ي گلدر در ترکیب با  موجود در
داروهاي شیمیایی مشاهده شده است و همچنین مصرف عصاره ي آبی گلدر در کاهش سطح تري گلیسیرید، کلسترول تام، 

LDL-C  وHDL-C  .موثر است  
خواص دارویی بسیار مفیدي می باشد و در صورت انجام مطالعات و پژوهش هاي  می توان نتیجه گرفت که گلدر داراي

بیشتر بر خواص و کاربردهاي این گیاه در آینده، ظرفیت به کارگیري در ساخت و پیشرفت داروهاي جدید براي درمان 
  بیماري هاي مختلف را دارد.
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