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هاي گیاه دارویی   ارزیابی ترکیبات فنلی تام و فعالیت آنتی اکسیدانی اکوتیپ

 (Verbascum songaricum)گل ماهور 

 
 4حمزه علی شیرمردی ،*3ینیگوئ ی، زهرا لر2یدیسع هل، کرامت ا1یزهرا صف

دانشگاه  ،یيدارو اهانیگ قاتیمرکز تحق3؛ رانیا، ، شهرکرددانشگاه شهرکرد ،يعلوم باغبان گروه2؛ رانیا، شهرکرد ،دانشگاه شهرکرد ،دانشجو1
 .رانیا، ، شهرکردشهرکرددانشگاه  ،يعیو منابع طب یکشاورز قاتیمرکز تحق4؛ رانیا، ، شهرکردشهرکرد يعلوم پزشك

 3/11/94 :پذیرشتاریخ    13/10/94 تاریخ دریافت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:
ان موجب شرايط اقلیمی گوناگون و متنوع اير

هاي مناسب براي رشد تعداد زيادي   پديد آمدن محیط

از گیاهان دارويی با پراکنش زياد شده است. میزان و 

تجمع مواد موثره تحت تأثیر شرايط محیطی و ژنتیک 

هاي خودرو در طبیعت به دلیل   گیاه است. اکوتیپ

داشتن خصوصیاتی مانند مقاومت به شرايط نامناسب 

ها و حتی داشتن   آفات و بیماري محیطی، مقاومت به

گیري در   هاي ارزشمند براي بهره  مواد مؤثره باال نمونه

(. گیاه دارويی گل 1مطالعات مختلف کاربردي هستند )

هاي زيادي از کشور پراکنش دارد و   ماهور در بخش

ترين مناطق پراکنش اين گیاه به حساب   ايران يکی از مهم

ترين  بزرگ (Verbascum)جنس گل ماهور  .آيد  می

است و  (Scrophulariaceae)گل میمون  جنس خانواده

 (. اين جنس در ايران 2-4گونه دارد ) 360نزديک به 

گونه از اين جنس  19هیبريد دارد،  4گونه و  43

 (.5اندمیک ايران هستند )

هاي خرگوشک   ي موجود در گل  مواد مؤثره

ت براي مداواي آور و ضد سرفه هستند. اين ترکیبا  خلط

 چکیده:
مواد  یاین گياه حاو یها ترین جنس خانواده گل ميمون است. اندام جنس گل ماهور بزرگ زمينه و هدف:

  تيتام و فعال یفنل اتبيميزان ترک یبررس قيتحق نیهستند. هدف از ا الژيموثره مانند فنول ها و موس
 بود. رانیگل ماهور در جنوب غرب ا یدانياکس یآنت

 یابیارز (Verbascum songaricumگياه دارویی گل ماهور )از گونه  پياکوت 10مطالعه  نیدر ا :یبررس روش
 یصاره هاع یدانياکس ی آنت تيفنول کل به روش فولين سيوکالتيو انجام شد. فعال یريگ  شدند. استخراج و اندازه

 شد. ریيگ  اندازه DPPHبرگ، با استفاده از روش  ینمونه ها
مختلف متفاوت  یها  پياکوت یدانياکس ی آنت تيو فعال یفنل ینشان داد که محتوا ،دست آمدهه ب جینتا :ها  افتهی

 GAEی گرم ميل 92/192)گ به ترتيب از اکوتيپ منطقه اردل عصاره برميزان فنول کل  نیتر ترین و کم بود. بيش
 ( به دست آمد. بيش ترین فعاليت DW بر گرم GAEميلی گرم  71/107( و منطقه ميمند )DW بر گرم

های  ( بود که با سایر اکوتيپ گرم بر ميلی ليتر ميکرو  :09/31IC50اکسيدانی مربوط به اکوتيپ منطقه اردل ) آنتی 
 داری داشت. گل ماهور تفاوت معنی 

بود. با توجه  شیمحل رو یمياقل طیثر از شراأنمونه ها مت یدانياکس یآنت تيکل و فعال فنول زانيم :یريگ جهينت
 به عنوان  یمناسب نهیگل ماهور گز ییدارو اهيگ رسد یبه نظر م یدانياکس  یآنت تيفنول و فعال ییباال زانيبه م

 مکمل باشد. های در درمان داناکسي یآنت کی

 

D .یدانياکس یآنت تيفعالگل ماهور، فنول،  های کليدی: واژه
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هاي ريوي مانند برونشیت و سیاه سرفه   برخی ناراحتی

 آوري،   (. اثرات خلط6،7شوند )  استفاده می

کنندگی گل ماهور به وجود   و نرم دهندگی  تسکین

در حالی که  ،شود  ساپونین و موسیالژ نسبت داده می

میکروبی و فعالیت مدر آن به  التهابی، ضد  اثرات ضد

ترکیبات فنلی موجود در اندام هاي مختلف  دلیل وجود

 .(8آن است )

 تعیین میزان ترکیبات مؤثره و ارزش 

اکسیدانی در گیاهان دارويی به دلیل کاربرد   آنتی

در صنايع مختلف از جمله غذايی،  ها  آنوسیع 

بهداشتی، صنعتی و غیره از اهمیت  -دارويی، آرايشی

زاد نقش هاي آ  بااليی برخوردار است. راديکال

بارزي در بروز استرس اکسیداتیو مرتبط با پاتوژنیز 

کنند. تخريب اکسیداتیو   هاي مختلف ايفا می  بیماري

ها موجب بروز برخی از   ناشی از فعالیت اين مولکول

هاي قلبی،   هاي مزمن مانند بیماري  بیماري

 (. 9،10شوند )  پارکینسون، آلزايمر و سرطان می

 ثانويه هاي  متابولیت از گروه نتري بزرگ ها  فنول

ها  ترين اين ترکیبات گیاهان هستند. از مهم

 هستند. فنلی  ترکیباتی پلیباشند که   میفالونوئیدها 

فالونوئید تاکنون گزارش شده که نقش  6500بیش از 

 ها در مقابل   مهمی در نمو گیاهان و محافظت آن

هی هاي گیا  ها و کرم  اشعه ماورا بنفش، پاتوژن

هاي ثانويه قسمت   د. در واقع اين متابولیتندار

که  دهند  بزرگی از منابع غذايی انسان را تشکیل می

دسته فالون، فالونول، فالونون، ايزوفالون،  6 شامل

 ها   انینی)شامل تانن و کاتشین( و آنتوس فالوانول

 آلرژي، اين ترکیبات داراي خواص ضد .(11) باشند  می

 و همچنین ويروسی ضد باکتريايی، ضد میکروبی، ضد

ها داراي   فنول .(12-14) هستند مطرح اکسیدانی  آنتی

نقش احیاکننده، شالته کننده فلزات و دهنده هیدروژن 

دلیل ه اکسیدانی ب  هستند؛ بنابراين داراي اثرات آنتی

 (.15کنندگی هستند ) ثیر احیاأت

تاااکنون مطالعااه جااامعی در مااورد ترکیبااات   

انجاام نشاده اسات. در     V. songaricum مؤثره گوناه 

ادامه به برخی مطالعات در ماورد ترکیباات ماؤثره در    

شود. کريمیان   هاي گل ماهور پرداخته می  ساير گونه

اي اثر عوامال اکولاوژيکی بار      همکاران در مطالعه و

شامل ترکیبات  V. songaricumترکیبات برگ گونه 

 سااترها را در هااا و ا  هااا، آمااین   هیاادروکربنی، الکاال

هاااي اصاافهان و    منطقااه رويشاای واقااع در اسااتان   5

هاا   آننتااي   مد بررسای کردناد.   بويراحو  کهگیلويه

نشااان داد کااه ترکیباااتی همچااون کتااون و الکاال در  

تر از دره حوض و قلعه  قهیز، سمیرم و دنا بیش مناطق

 (قدم بود. در رويشگاه اول )دره حوض و قلعاه قادم  

ترين میزان بودناد   آمین بیشترکیبات هیدروکربن و 

تار منااطق باعا      که ممکن است متوسط دماي بایش 

افزايش اين ترکیبات شده است. عوامال اکولاوژيکی   

نظیر درصد رس خاک، تبخیر و تعرق، حداکثر درجه 

تاري بار    حرارت و طاول دوره خشاکی اثارات بایش    

میزان ترکیبات به خصاوص در منااطق دره حاوض و    

 (.16) قلعه قدم داشته است

در تحقیقی در مجارستان، میزان موسیالژ در گونه 

V. phlomoides  لیتر در گیاه گزارش   میلی 8-11به میزان

میزان فالونوئید و تانن کل در ايان گوناه در گیاهاان    ، شد

گرم  12/4و  97/0آوري شده از طبیعت را به ترتیب   جمع

(. در پژوهشاای میاازان 17گاارم گاازارش کردنااد ) 100در 

، 09/0را  V. thapsus تانن و فالونوئید کل در گونهفنول، 

(. در پژوهشای ديگار میازان    18گزارش شاد )  %3/0و  6/7

را بااه  V. phlomoidesفالونوئیااد و فنااول کاال در گونااه 

میلای گارم    18/4و بار گارم    rutinمیلی گرم  1/10ترتیب 

GA  (.8گزارش کردند )بر گرم 

اخیراً  با توجه به اينکه گیاه دارويی گل ماهور

در صنايع داروسازي کشور در سطح وسیع مورد 

ها يا   بنابراين معرفی گونه ؛گیرد  استفاده قرار می

هاي ارزشمند به لحاظ داشتن مواد مؤثره باال   اکوتیپ

هدف از اين مطالعه . از اهمیت بااليی برخوردار است

اکسیدانی برگ   تعیین میزان فنول کل و فعالیت آنتی

در  V. songaricumاي گل ماهور گونه ه  در اکوتیپ

 جنوب غرب ايران بود.
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 روش بررسی:

)آزمايشگاهی(  تحقیق حاضر يک مطالعه تجربی

باشد. انتخاب مناطق مورد مطالعه بر اساس فلور  می

ايرانیکا و ساير گزارشات ارائه شده در زمینه پراکنش گل 

ماهور در جنوب غرب ايران صورت گرفت. از هر منطقه 

ي و آور  جمعنمونه گیاهی در فصل گلدهی در تابستان  3

ی مرکز تحقیقات شناس  اهیگجهت شناسايی به بخش 

کشاورزي و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاري 

هاي برگ   (. نمونه1477منتقل شدند )کد هرباريوم 

ها بعد از خشک کردن در شرايط مناسب بدور   اکوتیپ

% 70یساندن توسط الکل از نور و رطوبت، به روش خ

هاي هیدروالکلی حاصل بعد   گیري شدند. عصاره  عصاره

درجه  37از تغلیط به روش تقطیر در خال، در انکوباتور 

 گراد خشک گرديد. سانتی

 میزان ترکیبات فنولی کل بر اساس روش 

و بر حسب اسید گالیک  Folin-ciocaltueرنگ سنجی 

ندارد با غلظت هاي هاي استا  گیري شد. محلول  اندازه

از اسید گالیک  ppm 125و  100، 5/62، 50، 25، 5/12

 1/0 ،يکسپس از هر  ،% متانول تهیه شده60در محلول 

میلی  5/0ها  به لوله آزمايش منتقل شد و به آنمیلی لیتر 

سیو کالتیو اضافه و  -گر فولین % واکنش10از محلول لیتر 

محلول کربنات  از ml 4/0 دقیقه به آن 8الی  3پس از 

دقیقه  30ها به مدت   افه گرديد، آنگاه لوله% اض5/7سديم 

در دماي آزمايشگاه نگهداري و پس از آن میزان جذب 

 nmنوري به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج 

گرم از نمونه  02/0تا  01/0سپس  ؛اندازه گیري شد 765

به % حل کرده و 60خشک شده عصاره را در متانول 

سیوکالتیو  -رسانده و بر اساس روش فولین ml 10حجم 

با اين تفاوت که به جاي  ،میزان فنول کل تعیین شد

؛ از محلول عصاره اضافه شد ml 1/0محلول استاندارد، 

سپس میزان جذب قرائت شده را در نمودار استاندارد قرار 

میلی داده و به اين ترتیب مقدار فنول کل عصاره بر حسب 

(. 19معادل اسید گالیک به دست می آيد )ر گرم گرم ب

فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هاي نمونه هاي برگ، با 

پیکريل هیدرازيل  -1دي فنیل  2و  2استفاده از روش 

(DPPH)  بر مبناي درصد مهار تولید راديکال آزاد 

اندازه گیري شد. ابتدا غلظت هاي مختلف عصاره تهیه 

نمونه ها با غلظت هاي متفاوت  میکرولیتر از 200شده و 

مخلوط  DPPHمیکروموالر  90میلی لیتر از محلول  1با 

لیتر رسانده شد و   میلی 4به حجم  %95شده و با متانول 

دقیقه در تاريکی توسط دستگاه  60براي مدت زمان 

ها و شاهد بعد از اين   شیکر تکان داده شد. جذب نمونه

تر با استفاده از دستگاه نانوم 517مدت زمان، در طول موج 

خوانده شد )دستگاه قبالً  (Unico-1200)اسپکتروفوتومتر 

به  DPPHنمونه حاوي متانول و محلول  1شد(.  0با متانول 

 .(20)عنوان نمونه شاهد مورد استفاده قرار گرفت 

 طرفه يکواريانس ها در قالب آنالیز   کلیه داده

(One Way Anova)  اده از تکرار با استف 3و در 

ها با استفاده   آنالیز شدند. مقايسه میانگین SASنرم افزار 

% 5اي دانکن و در سطح احتمال   از آزمون چند دامنه

 بین خطی رگرسیون برازش از IC50 مقاديرانجام شد. 

 آمد. دسته ب مربوطه هاي غلظت و مهار درصد

 

 ها:  یافته
 میزان ،نتاي  حاصل از آنالیز واريانس نشان داد

هاي برگ گونه  فنول کل و محتواي آنتی اکسیدانی نمونه

V. songaricum  رويشگاه مختلف در جنوب  10در

% 1داري در سطح احتمال   غرب ايران اختالف معنی

بیش ترين  (.2و جدول شماره  1شماره )جدول  داشته اند

میزان فنول کل عصاره برگ مربوط به اکوتیپ منطقه 

و  DWبر گرم  GAEمیکروگرم  92/192اردل و به میزان 

 71/107کم ترين میزان مربوط به منطقه میمند و به میزان 

ها  بود. مقايسه میانگین  DWبر گرم  GAEمیکروگرم 

نشان داد که اختالف بین میزان فنول کل در نمونه منطقه 

دار بود. منطقه شیرمرد که بعد از   اردل با ساير مناطق معنی

ترين میزان فنول کل برگ را  اکوتیپ منطقه اردل بیش

داري نشان داد. در  داشت نیز با ساير مناطق اختالف معنی 
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و بهشت آباد با هم  1منطقه سمیرم  2اين تحقیق تنها 

داري نداشتند و ديگر مناطق اختالفشان در   تفاوت معنی

هاي   دار بود. میزان فنول کل در نمونه میزان فنول کل معنی 

بیش ترين به کم ترين به ترتیب شامل  برگ مورد مطالعه از

(، 96/170(، کالر )4/180(، شیرمرد )92/192مناطق اردل )

(، 68/141) 1(، سمیرم 12/148(، سمیرم )93/163فرخشهر )

(، تومانک 5/134(، شلمزار )87/140بهشت آباد )

 (.2( بود )جدول شماره 71/107(، میمند )87/131)

 

 V. songaricumهای برگ گونه   ميزان فنول کل نمونه آناليز واریانس :1جدول شماره 

 F P ميانگين مربعات درجه آزادی منبع تغيير

 0001/0 83/2659 23/1935 9 رویشگاه

 - - 73/0 20 خطا

 

 V. songaricumهای برگ گونه  آناليز واریانس محتوای آنتی اکسيدانی نمونه :2جدول شماره 

 F P مربعاتميانگين  درجه آزادی منبع تغيير

 0001/0 7/250 812/111 9 رویشگاه

 - - 446/0 20 خطا

 

اکسیدانی   ترين فعالیت آنتی در اين مطالعه بیش

 09/31مربوط به اکوتیپ منطقه اردل و به میزان 

هاي   بود که با ساير اکوتیپمیکروگرم بر میلی لیتر 

 داري در سطح احتمال   گل ماهور تفاوت معنی

 هاي مناطق شلمزار و بهشت آباد  یپداشت. اکوت 5%

ترين فعالیت آنتی  بعد از اکوتیپ منطقه اردل بیش

 ميکروگرم بر ميلی ليتر 63/32اکسیدانی و به میزان 

ها تفاوت معنی داري   را داشت و با ساير اکوتیپ

اکسیدانی   ترين میزان فعالیت آنتی نشان دادند. کم

هاي منطقه   عصاره برگ گل ماهور مربوط به اکوتیپ

 بود  میكروگرم بر میلي لیتر 16/49شیرمرد 

 (.3)جدول شماره 

 

 ميزان فنول کل و فعاليت آنتی اکسيدانی اکوتيپ های گل ماهور :3جدول شماره 

 )ميکروگرم بر ميلی ليتر(IC50  (Galic acid)ميلی گرم بر گرم فنول کل  منطقه

93/163 فرخشهر ± 9/0 d 54/48 ± 4/0 g 

87/131 تومانک ± 1/1 h 48/40 ± 8/0 de 

12/148 سميرم ± 6/0 e 88/41 ± 6/0 f 

68/141 1سميرم  ± 9/0 f 83/39 ± 9/0 c 

71/107 ميمند ± 6/0 i 97/39 ± 7/0 cd 

96/170 کالر ± 1/1 c 98/40 ± 3/0 e 

92/192 اردل ± 8/0 a 09/31 ± 4/0 a 

40/180 شيرمرد ± 9/0 b 16/49 ± 7/0 h 

87/140 بهشت آباد ± 9/0 f 63/32 ± 5/0 b 

5/134 شلمزار ± 7/0 g 63/32 ± 6/0 b 

 % اختالف معني دار ندارند.5میانگین های دارای حروف مشترک در هر ستون طبق آزمون چند دامنه ای دانكن در سطح 
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 بحث:
 هاي ساده و   ترکیبات فنولی شامل فنول

ترين ترکیبات   ، فالونوئیدها از مهمها هستند پلی فنول 

در  فنولی در گیاهان هستند. ترکیبات فنولی تقربیاً  پلی

 هاي گیاه وجود دارند و در بسیاري از  تمام بخش 

هاي فیزيولوژيک مانند رشد سلولی نقش دارند. از   فعالیت

ترين خصوصیات که اين دسته از مواد موثره دارند،   مهم

 ها امکان   اکسیدانی آن هاست که به آن خاصیت آنتی 

هاي  از دست دادن هیدروژن و به دام انداختن راديکال 

(. در اين مطالعه حداکثر میزان فنول 21دهد ) اد را می آز

از منطقه اردل واقع در استان  منطقه اردلکل از اکوتیپ 

 چهارمحال و بختیاري به دست آمد؛ در حالی که 

واقع در منطقه میمند ترين میزان فنول کل از اکوتیپ  کم 

منطقه میمند در استان کهگیلويه و بويراحمد که داراي 

کم تري نسبت به ساير مناطق حاصل شد. شرايط  ارتفاع

آب و هوايی محل کاشت بر میزان ترکیبات فنولی در 

 (.22میوه هاي گیاهان تأثیرگذار است )

میزان ترکیبات فنولی در مناطق مختلف تحت 

ثیر فاکتورهاي آب و هوايی مناطق مورد مطالعه قرار أت

ی بر ثیر عوامل آب و هوايأگرفت و اين نشان دهنده ت

میزان فنول کل برگ گیاه دارويی گل ماهور است. 

هاي   تواند ناشی از تفاوت  تفاوت در میزان فنول می

ژنتیکی و اختالفات آب و هوايی و جغرافیايی مانند 

 ارتفاع در مناطق مختلف مورد مطالعه باشد.

بر پايه بی رنگ شدن  DPPHاساس روش 

اي اکسیدان ه  است که توسط آنتی DPPHمحلول 

شود و اين عمل از طريق   موجود در عصاره انجام می

 پذيرد. مدل به   هاي آزاد صورت می  مهار راديکال

به طور گسترده براي  DPPHدام اندازي راديکال پايدار 

هاي آزاد در   ارزيابی توانايی به دام انداختن راديکال

 (.23گیرد )  هاي مختلف مورد استفاده قرار می  نمونه

نسبت به ساير مناطق  رگ منطقه اردلعصاره ب

تر از خود نشان دادند. منطقه  قدرت احیاکنندگی بیش

تري  نسبت به ساير مناطق قدرت احیاکنندگی کم شیرمرد

که قابلیت احیاکنندگی  از خود نشان دادند. از آنجايی

 ،بسیار باال بوده است منطقه اردلعصاره برگ اکوتیپ 

الکترون  عصاره با اهداتوان نتیجه گرفت که اين   می

 (. 23اي می شود )  هاي زنجیره  موجب ختم واکنش

به طور کلی با افزايش غلظت ترکیبات فنولی به خاطر 

هاي هیدروکسیل موجود در محیط   افزايش تعداد گروه

هاي آزاد و در   واکنش، احتمال اهدا هیدروژن به راديکال

 (.24،25بد )يا  نتیجه قدرت مهارکنندگی عصاره افزايش می

نتاي  ساير پژوهشگران نیز نشان داد که وجود مقادير 

 باالتري از ترکیبات فنولی در عصاره با ظرفیت 

(. در اين 26-29اکسیدانی باالي آن مرتبط است )  آنتی

گل  تحقیق میزان فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ

 تر بود منطقه شیرمرد نسبت به ساير مناطق بیش در ماهور

ين میزان نسبت به فعالیت آنتی اکسیدانی برگ گیاهان و ا

 سولیداگو، پتروکاريا، رزماري بیشتر و نسبت به فعالیت 

آنتی اکسیدانی بادرنجبويه، استويا، پیکر رويشی بابونه، 

 . تفاوت در فعالیت (30-35) تر بود گل محمدي کم

آنتی اکسیدانی عصاره برگ گیاه مورد مطالعه با ساير 

وق الذکر می تواند ناشی از تفاوت در میزان گیاهان ف

 .شدباها  فنول و ساير ترکیبات موثره آن

 

 نتیجه گیري:
میزان فنول کل  ،نتاي  حاصل از اين مطالعه نشان داد

 هاي برگ گونه   و محتواي آنتی اکسیدانی نمونه

V. songaricum  رويشگاه مختلف در جنوب غرب  10در

میزان که  . از آنجايیاشته اندي دردا  ايران اختالف معنی

ثیر فاکتورهاي آب أترکیبات فنولی در مناطق مختلف تحت ت

ثیر عوامل آب و أباشد. نتاي  نشان دهنده ت و هوايی می

 .هوايی بر میزان فنول کل برگ گیاه دارويی گل ماهور است

مچنین با توجه به میزان بااليی فنول و فعالیت ه

رسد  آنتی اکسیدانی گیاه دارويی گل ماهور به نظر می

اکسیدان در  اين گیاه گزينه مناسبی به عنوان يک آنتی

 اي مکمل باشد.ه درمان
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 تشکر و قدردانی:
وسیله از معاونت محترم پژوهشی  بدين

ه بکرد و دانشگاه شهردانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

و از پرسنل مرکز  تحقیقخاطر تأمین بودجه اين 

ی دانشگاه علوم پزشکی يتحقیقات گیاهان دارو

تشکر و  تحقیقخاطر همکاري در انجام ه شهرکرد ب

 قدردانی می شود.
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Background and aims: The mullein genus is the largest genus of Scrophulariaceae family. The 

different parts of this plant contain active substances such as phenols and mucilage. The aim of 

this study was to evaluate the total phenols and antioxidant activity of mullein in the South West 

of Iran. 

Methods: In this study, 10 ecotypes of the Verbascum songaricum were evaluated. 

Determination of total phenol was performed by the Folin- Ciocalteu method. The antioxidant 

activity of leaf extracts was measured using the DPPH method. 

Results: The results showed that total phenols content and antioxidant activity were different 

among ecotypes. The highest and lowest amount of total phenols obtained from Ardal ecotype 

(192.92 mg GAE/g DW) Meimand ecotype (107.71 mg GAE/g DW), respectively. The highest 

amount of antioxidant activity obtained from the Ardal ecotype (IC50: 31.09 μg/ml) that was 

significantly different with other ecotypes. 

Conclusion: Total phenols content and antioxidant activity of the samples were affected by 

habitat climatic. Due to the high amount of polyphenols and antioxidant activity of mullein 

extract, it seems to be a good herb option as an antioxidant in complementary therapies. 

 
Keywords: Mullein, Phenol, Antioxidant activity. 
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