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 مقاله پژوهشي 

  یبات فنولیر متفاوت ترکیبا مقاد یاکسیدانآنتیت یرات فعالیین تغیارتباط ب
  

  ٢غالمرضا دهقان، ١ييرزايبا ميز
 

  23/01/1395تاریخ پذیرش  19/11/1394تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 يهاتوسط عصاره in vitroط یآزاد در شرا يهاکالیراد يآورزان جمعیو م یدانیاکسیت آنتیرات فعالییتغ يسهیمطالعه مقان یهدف از ا: هدف و زمينهپيش
  .کندر و گردو است، شبدر، بارهنگ اهانیگ مختلف يهابخش یمتانول

د یفنول و فالونوئ ياند. محتواقرار گرفته یابیمورد ارز ABTSو FRAP ،DPPH یدانیاکسیسنجش قدرت آنت يهاها با روشن کار عصارهیا يبرا: کار مواد و روش
  ن شد. ییتع UV/Vis ياسپکتروفتومتر يهاذکر شده با روش یاهیگ يهاز در نمونهیتام ن

ز نشان داد ین FRAPو ABTS يهاسنجش یاست. بررس 93/2استخوان مغز گردو  عصاره يبرا DPPHدار یکال پایمهار راددر  50ICج نشان داد که ینتا: هايافته
 یهند. بررسدیرا نشان م يباالتر یدانیاکسیت آنتیتر بوده و فعالگر فعالید يهاپوسته سبز گردو و بارهنگ نسبت به عصاره، استخوان مغز گردو يهاکه عصاره

 جزبهها هن همه عصاریهمچن و يدیفالونوئ ين محتوایشتریب يبارهنگ دارا عصاره یببه ترتن است که یانگر ایز بیها نتام عصاره یو فنول يدیفالونوئ يمحتوا
  باشند.یم یفنول ين محتوایشتریب يداراکندر 

زان یاال بودن مب باوجودوجود دارد. شبدر  یمیها ارتباط مستقعصاره یاکسیدانآنتیت یو فعال یفنول ين محتوایق نشان داد که بین تحقیا: گيريبحث و نتيجه
 هاآن یفنول يفقط بر اساس محتوا یاهیگ يهاعصاره یاکسیدانآنتیت یفعال کهآنجه ینتنشان داد.  ياز حد انتظار ترکم یاکسیدانآنتیت یفعال، یبات فنولیترک
 درنتیجهدارند.  ینوعمت یاکسیدانآنتیت یفعال، با ساختار مختلف یبات فنولیترک کهاینبا توجه به  ؛ وز هستندیگر نیازمند موارد دیشوند. بلکه نیح داده نمیتوض

  . ها وجود داردنمونه يدیو فالونوئ یبات فنولیزان ترکیو م یدانیاکسیت آنتین فعالیب یمیرابطه مستق شهیهم توان گفتیمن طورقطعبه
 د تامییفالونو، DPPH ،ABTS، FRAP ،دانیاکسیت آنتیفعال : هاکليدواژه

  
 ١٣٩٥ ريت، ۳۲۱-٣٢٩ ص، مچهار شماره، هفتميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
    09143223832 :تلفن دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان: آدرس مکاتبه

Email: ziba.mirzaee@znu.ac.ir 

  
  مقدمه

فارغ  بوده و یستیبات فعال زیم ترکیعنوان منبع عظاهان بهیگ 
 یجمع يدهیعق ییاهان دارویگ يدرزمینهاز هر نوع چالش 

 ییبات دارویترک يهیدر ته هاآنت یپژوهشگران و دانشمندان بر اهم
د یهم بر مف ییاهان دارویدارد. استقبال مردم از گ تأکید یو بهداشت

 ش ویگذارد. گرایصحه م درمانیگیاه يهیبر پا یبودن طب سنت
خش دبیشتر به خاطر اثرات امیب ییاهان دارویژه به سمت گیتوجه و

، یعروق -یقلب يهايماریا درمان بی يریشگیاهان در پیگ
قات در یمختلف بوده است. تحق يهاو سرطان یالتهاب يهايماریب

بوده است که در سال  موردتوجه يبه حد ییاهان دارویگ يهانهیزم
 يدیجد يشاخه NIHسالمت  المللیبینتو یدر انست يالدیم 1993

                                                             
 مسئول) يسنده(نو دانشگاه زنجان بيوشيمي، دانشکده علوم، -دانشجوي کارشناسي ارشد زيست شناسي ١
 دانشيار دانشکده علوم طبيعي، دانشگاه تبريز ٢

ه ک یشد. تا از محققان یستأسن یگزیبه نام دفتر طب مکمل و جا
  ).16ت کنند (یحما، کنندیت میفعال یاهیطب گ يدرزمینه

بر  ییایط خاص جغرافیداشتن شرا به دلیلران یکشور پهناور ا 
 یاهیگ يهااست و گونه یمتنوع يهامیاقل ين دارایکره زم يرو

منتشر  یاهیک از اجتماعات گید که هر ندر آن انتشار دار يمتعدد
ار یباشد. تعداد بسیمختلف م يهااز گونه ینیب معیترک يدر آن دارا

 تحت دیربازکه از  دهندیل میتشک ییهارا گونه ناهایاز گ يادیز
ش یامروزه گرا اند وشناخته شده ییاهان معطر و دارویعنوان گ

ش است. با یاهان رو به افزاین گیاز ا شدهاستخراج يداروها سويبه
 تحقیقات زیادي براي جـایگزین کـردن مـواد، یر تحوالت علمیس

شیمیایی با طبیعی در راستاي حذف و یا کاهش ترکیبات شیمیایی 
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 در همین زمینه تالش .انجام شده است، و سنتزي در مواد غذایی
 هاي طبیعی از منابع گیاهی صـورتاکسیدانآنتی زیادي براي یافتن

هاي سنتزي اکسیدانامروزه در صنعت از آنتی.گرفته است
اي بـه تـأخیر انـداختن بـر TBHQ یا BHT ،BHAمانند

اثرات بد  به دلیلاما ، شودها استفاده میدیپیل اکـسیداسیون
هاي داناکسیزا بودن این ترکیبات استفاده از آنتیاي و سرطانتغذیه

زان و نوع یم یاز طرف است. محققین قرار گرفته موردتوجهطبیعی 
اوت متف یمیط مختلف اقلیاهان تحت شرایگ ییایمیبات شیترک

ط یو شرا ییاد آب و هوایز با توجه به تنوع زیباشد. در کشور ما نیم
ات بیترک یفیو ک یع کمیتوز، هاشگاهیحاکم بر رو یکیاکولوژ

مناطق مختلف متفاوت  یو درخت یاهان علفیدر گ یدانیاکسیآنت
ش یو افزا بشر يبات براین ترکیت این با توجه به اهمیباشد. بنابرایم

 وجود یبررس، دانیآزاد و مواد اکس يهاکالیکننده راددیتول عوامل
 نید و تجمع ایبا تول یطیدان و ارتباط عوامل محیاکسیمواد آنت

 از یغن منبع اهانیگ د باشد.یار مفیتواند بسیاهان میبات در گیترک
 ییتوانا نیا یعیطب يهادانیاکسیآنت. باشندیم یفنول یپل باتیترک

 يریزنج يهاواکنش نکهیا از قبل، را آزاد يهاکالیراد که دارند را
 سلول در دیپیل يحاو يهابخش ای و سلول يغشا در را یشیاکسا

 گرواکنش يهاگونه يآورجمع. کنند سازيپاك، بیندازند راه
 و داشته ریپذبیآس یسلول باتیترک يهیپا بر یشاخص اثر یکالیراد

 درواقع. شودیم بدن يهابافت و هاسلول یسالمت تأمین موجب
 یشیاکسا يهاواکنش مهار در هادانیاکسیآنت موقعبه عملکرد

 یکی عنوانبه اهانیگ امروزه. است موجود یسالمت ضامن هاکالیراد
 يهاپژوهش ازنظر و بوده مطرح دانیاکسیآنت باتیترک مهم منابع از
  .)10، 9، 7دارند (  يممتاز تیموقع ینیبال

در  ياندهیطور فزابه، یبات فنولیاز ترک یغن یاهیگ يهاعصاره 
ن مواد قادر به یرا ایاند. زقرار گرفته موردتوجه ییصنعت مواد غذا

بود منجر به به روازایندها بوده و یپیون لیداسیانداختن اکس یرتأخ
 ياریبس منشأ). 17شوند (یم ییمواد غذا ياهیت و ارزش تغذیفیک

 اهان است ویه گیسم ثانویمتابول به دلیل یو درمان ییاز مواد دارو
جزو  ییو دارو یدانیاکسیت آنتیبا خاص یبات فنولیترک

ها دانیاکسی. آنت)5(روند یم به شماراهان یه گیثانو يهاتیمتابول
آپوپتوز  يق القایاز بروز سرطان از طر يریرا در جلوگ ینقش مهم

توان یرا م یسلول یدانیاکسیدارند. خواص آنت یسرطان يهاسلولدر 
  ).6د (یبهبود بخش ییم غذایق رژیاز طر
 ینعیخود  یاصل يفهیدر کنار وظ ییایمیو ش يسنتز يداروها 

 کهطوريبهد. ندهیز نشان مین یعوارض جانب يماریک نوع بیدرمان 
بعد از چند سال از طرف سازمان  یمهم صنعت ياز داروها یبرخ

 نیشود. ایو از گردونه خارج م شدهاعالممضر  کامالً یبهداشت جهان
که در  یباتیداروها وجود دارد و ترک يهمه يمشکل برا

اثرات مخرب ، روندیسرکوب سرطان به کار م يو برا درمانییمیش
بد ک، هیحساس بدن مثل کل يهابافت اکثراً دارند و  ناپذیريجبران

ازنظر  ییاهان دارویگ. دهندیو مغز استخوان را مورد هجوم قرار م
درمان  يبرا ییز راهکارهای) و نیمیتوشی(ف ییایمیش يمحتوا

ر تواند باشد. دیم يسنتز يهادارو يبرا ین مناسبیگزیها جايماریب
 یدانیاکسیبا خواص آنت یاهیمختلف گ يهاگونه ییصورت شناسا

خواص  ياهان دارایاز گ ییهانکه چه اندامیا یو بررس يقو
ه بدن را ک یید داروهاینه را در تولیزم، هستند ییباال یدانیاکسیآنت

 ن بایچنهم ؛ وکندیمساعد م، کندیها محافظت مکالیدر برابر راد
مناسب  یاهیگ ییم غذاینه ارائه رژیدر زم یکسب اطالعات کاف

  ).15، 13کند (یکمک م
 یبررس يبرا، اهیچهار گ مختلف يپژوهش از اجزان یدر ا 

، هاناین گیشد. هدف از انتخاب ا استفاده یدانیاکسیت آنتیفعال
اهان اعم از یمختلف گ يهااندام یدانیاکسیمطالعه خواص آنت

ز ین یباشد که در طب سنتیوه و صمغ میو م ییهوا يهااندام
 ییهوا يهاشوند. اندامیمصرف م یابتید یآنت يعنوان داروهابه
 (Tr) (شبدر)، plantago. major (Pl)(بارهنگ) یاهان علفیگ

trifolium. subterraneum  وه درخت (گردو)یاز م هاییبخشو 
Juglans. regia  نه یوه تحت عنوان پوشیپوست سبز م اعم از

وه یمغز م هاياستخوانو  (Ju.h)کارپ )  یوه (اپیم يرو یگوشت
(Ju)  ن صمغ یو همچن یواره بزرگ و کوچک درونیعنوان دتحت

قرار  موردمطالعه Boswellia. thurifera (Bo)درخت (کندر)
  ). 3گرفت (

درصد صمغ  25داراي حدود  ندرک، ییایمیبات شیازنظر ترک 
قسمت ، اسانس است يمقدار غیرمحلول در الکل و یک رزین و

باسورین است و قسمت الکل داراي مواد آرابین و  غیرمحلول آن در
ه یک اسید آزاد ب، محلول آن در الکل داراي رزینی به نام اولیبانورزن

 در نی. همچنباشدتلخ و اسانس می يهیک ماد، نام اسید بوسولیک
دیپانتن و فالندرن مقداري از یک نوع ، بر پینن عالوهاسانس کندر 

ره عصا یدانیاکسیل آنتی). پتانس1وجود دارد (الکل به نام اولیبانول 
ت یشده است که فعال یابیارز )(Baratta, et al.1998توسط کندر 

  ).19نشان داده است ( ییباال یدانیاکسیآنت
قند و ، داراي امولسیونوه گردو یسبز م بات پوستهیترک 
ها و فسفات، اسید مالیک، اسیدسیتریکهاي آلی ازجمله اسید

باشد. ین میژوگلون و ژوگالند، تانن، امالح، نشاسته، اگزاالت کلسیم
 84/0، میپتاس درصد 95/0 يوه گردو داراین پوست سبز میهمچن
 درصد 10/0م و یکلس درصد 49/0، فسفر درصد 78/0 ،ازت درصد

ب یترک 16از پوسته سبز گردو  يامطالعه ی). ط2باشد (یم میزیمن
د بوده است یک اسیشامل فنول هاآن يتا 5شده است که  يجداساز

)23.(  
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، یآل يدهایاس، صمغ، الژیموس ياه بارهنگ دارایشه گیبرگ و ر 
 (Aucubine)ن یبه نام اوکوب يدیگلوکز، تانن، ونیامولس، نیانورت

الژ دارد که در اثر یموس يادیاه مقدار زین دانه گیاست. همچن
رافنوز  - L ،کیدگاالکتورونیاس، گاالکتوز– D، نوزیآراب L ،زیدولیه

عوامل فعال  ي). عصاره بارهنگ دارا1کنند (ید میلوز تولیو گز
). ثابت 24باشد (یدها میدها و فالنوئیازجمله آلکالوئ یکیفارماکولوژ

زاد آ يهاکالین برنده رادیاز ب عنوانبهبات ین ترکیشده است که ا
د بتوان اظهار داشت که بارهنگ ین شایکنند. بنابرایژن عمل میاکس
ن ی). در ا25شود (یر پانکراس میجزا يق موجب بازسازین طریبد

عصاره برگ بارهنگ بر  تأثیر یز باهدف بررسین یقیراستا تحق
گرفته  صورت یابتینر د يهاه در موشیپانکراس و کل یرات بافتییتغ

ر تواند اثین است که عصاره بارهنگ میجه نشانگر ایاست که نت
پانکراس اعمال کند ر یجزا يق بازسازیخود را از طر یسمیپوگالیها

باشد یز میابت نیاز د یناش يوین قادر به بهبود عوارض کلیو همچن
)26.(  

 است که گونه یاهیگونه گ 300شامل حدود  trifoliumجنس  
trifolium. subterraneumقرار  موردبررسیق ین تحقیا . در

سه موس یر توراثیو ذخا یاهیقات بانک ژن گیتحق بر اساس گرفت.
گونه شبدر  54ران حدود یدر ا، ه نهال و بذریاصالح و تهقات یتحق

 يتوانند برایاست. مواد موجود در شبدر متاکنون شناخته شده 
 نید باشند مثالً کوماریداشته باشند و مف ییانسان خواص دارو

 يهاسلولتواند سبب توقف رشد ین میریموجود در شبدر ش
وجود در شبدر قرمز از ن میفورمونت طورهمینمثانه شود.  یسرطان

در سال  گرفتهانجامش یآزما، برخوردار است یخاص ییارزش دارو
 يهاسلولتواند از رشد ین میکه فورمونت داده استنشان  2010

اما مصرف آن سبب مشکالت ، کند يرینه در زنان جلوگیسرطان س
  ).27شود (یدر مردان م یجنس
اه شبدر یسرشاخه گلدار گ ییایمیبات شین ترکیترمهم 

طبق  ).1باشد (یو اسانس م کیلوتید ملیاس، نیز کومارین ینیرزمیز
، دهایل فالونوئیاز قب یباتیترک ير گونه شبدر حاویقات اخیتحق

انگر یب ؛ کهها هستند clovamidesک و یفنول يدهایاس، هانیساپون
وژنز یژآن مهارکنندهو  ضدالتهابی يهاتیو فعال یدانیاکسیاثرات آنت

 .Tل یگر از قبید يشبدرها باشد.یم یضد سرطان يهایژگیو و

pretense مختلف از  ییایمیاز مواد ش یرسد که منبعیم به نظر
مختلف است. اگرچه استفاده  يدهایها و فالونوئزوفالونیل ایقب

 یکینیفقدان شواهد کل به دلیلطور عمده گونه شبدرها بهنیا یدرمان
 حالهتاب نه الزم است.ین زمیدر ا يادیقات زین تحقیکم است. بنابرا

؛ انجام گرفته است Oleszek et alکه توسط. شبدرها ییایمیز شیآنال
؛ اندم شدهیدسته تقس 5شبدرها در  ییایمیش يمحتوا بر اساس که
ز در دسته اول قرار دارد و یق نین تحقیدر ا موردبررسیگونه  که

بر گرم ماده  گرممیلی 97-51زوفالون ( یمقدار ا نیباالتر يدارا
  .)28( باشدیخشک) م

  
  مواد و روش کار

و  بارهنگ و شبدر یاه علفیدو گ ییهوا يهااندام: یاهیمواد گ 
جان یوه درخت گردو از منطقه مراغه استان آذربایاز م هاییبخش

قات یمرکز تحق یشناساهیم گیبه کمک ت، یدگرد يآورجمع یشرق
شدند. صمغ درخت  ییشناسا یجان شرقیاستان آذربا يکشاورز

  د.یه گردیشهر مراغه ته يز از عطارین کندر
  : يه عصاره متانوليته

بارهنگ و شبدر و پوست سبز  یاه علفیدو گ ییهوا يهااندام 
کارپ) و  ی(اپوه یم يرو ینه گوشتیوه گردو تحت عنوان پوشیم

واره بزرگ و کوچک یوه گردو تحت عنوان دیمغز م هاياستخوان
 خشک کامالًاتاق  يتابش نور در دما دورازبهطور جداگانه به، یدرون
به  يازیصورت صمغ بود نز بهیکندر ن یاهید. نمونه گیگرد

صورت پودر درآورده شد. اب بهینداشت و سپس در آس کردنخشک
ساندن یخته شده و به روش خیجداگانه در بشرها رطور ها بهنمونه

(Maceration) ها توسط از نمونه هرکدامشدند. حالل  يریگعصاره
با درجه  يه متانول در بن ماریدستگاه سوکسله جدا گشت. بق

  حاصل شد. ير مانندیر شده و عصاره قیتبخ C 50حرارت
  : DPPHبه روش  هانمونه يدانياکسيت آنتيسنجش خاص

 ایدر دادن الکترون  موردنظر بیترک ییتوانا بر اساسروش  نیا
آزاد  کالیمهار راد درنتیجهو  DPPHآزاد  کالیبه راد دروژنیه

DPPH گزارش هیاستوار است و بر پا shimada ) 1992و همکاران( 
 diphenyl-2-picrylhydrazyl-1,1 .ستانجام شده ا

(DPPH)ا یک الکترون یتواند یدار است که میکال آزاد پایک رادی
ود. ل شیدار تبدیو پا یک مولکول خنثیدروژن را قبول کند و به یه
در  يجذب قو يدارا بودن الکترون منفرد دارا به دلیلن ماده یا

 یتانولممحلول ، ن مرحلهیدر ا ؛ کهباشدینانومتر م 517 موجطول
 ن تکیدان ایاکسیآن به رنگ بنفش پررنگ است. در حضور آنت

داد د. نسبت به تعیایصورت جفت الکترون دربتواند بهیالکترون م
ابد. ییصورت وابسته به غلظت کاهش مجذب به، یافتیالکترون در

فاده کند. با استیر مییرنگ تغیا بین مرحله به زرد یرنگ محلول در ا
ن عنوابات مختلف را بهیترک ییتوان توانایر جذب میین تغیاز ا

ر در جذب هر ییزان تغیم درواقعد. یکال آزاد سنجیراد مهارکننده
  .)14، 22، 11( دارد یکال بستگیجاذب راد یینمونه به قدرت و توانا

 517 موجطولو کاهش جذب در  DPPHا شدن یعمل اح 

nm ،قه از شروع واکنش صورت یدق 5اتاق و پس از گذشت  يدر دما
 یکوتاهن است که در زمان یا، DPPHت مصرف یرد. مزیگیم
 تیز از حساسینمود و ن يریگنمونه را اندازه يادیتوان تعداد زیم
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وان تیم، هانمونه يه غربالگریبرخوردار است. پس در مراحل اول یکاف
  .)15، 12( از آن استفاده کرد

) 100-70-50-30-10ها (از عصاره یانتخاب يهاغلظت
، اضافه شد DPPHموالر  یلیم 1/0تر به محلول یلیلیکروگرم بر میم

 5جذب محلول بعد از  تر شد.یلیلیم 2برابر  ییحجم نها کهطوريبه
قه تکرار یدق 30ن کار تا ی. اخوانده شد 517nm موجدر طولقه یدق

عنوان بالنک به DPPHها از محلول سه جذب نمونهیمقا يشد. برا
   .استفاده شد

کال یدرصد راد بر اساسکال یراد آوريجمعت یفعال
د یر محاسبه گردیبا استفاده از معادله ز DPPH شدهيآورجمع

)22( :  
/ جذب  ]جذب نمونه  –جذب کنترل  [(%) =  آوريجمعزان یم

  100× کنترل 
  : FRAPها به روش نمونه يدانياکسيت آنتيسنجش خاص

 یروش 1996ها از سال دانیاکسیت آنتیفعال يریگاندازه يبرا 
معمول  FRAP (Ferric Reduciting Ability of Plasma) به نام

 کیفر يهاونی يایدر اح موردنظرماده  ییتوانا، ن روشیشد. اساس ا
)3+(Fe  به فرو)2+(Fe به نام  یبا استفاده از معرفTPTZ 

Triazine)-S-(Trypyridyl دان یاکسیباشد. در حضور آنتیم
شود و در حضور معرف یا میاح Fe)+2(به فرو  Fe)+3(ک یفر يهاونی

TPTZ ،زان قدرت ید. نسبت به میآیمحلول به رنگ بنفش در م
. با ابدییش میصورت وابسته به غلظت افزاجذب به، یاکنندگیاح

بات یرکت یدانیاکسیت آنتیتوان خاصیر جذب میین تغیاستفاده از ا
پس از  nm593 موجطولش جذب در ید. افزایمختلف را سنج

   .)12،14د (ریگیاز شروع واکنش صورت م قهیدق 10گذشت 
، ) = 6/3PH( بافر استات لیترمیلی 25 يحاو FRAPمحلول 

 محلول لیترمیلی 5/2و  IIIد آهن یمحلول کلر لیترمیلی 5/2
TPTZ10 صورت موالر به یلیم 40 یدکلریدریکاسموالر در یلیم
ر تیلیلیبر مگرم کرویم 40 هاعصاره از یه شد. غلظت انتخابیتازه ته

 2برابر  ییحجم نها کهطوريبه، اضافه شد  FRAP به محلول
 nm593 موجدر طول قهیدق 20جذب محلول بعد از تر شد.یلیلیم

  شد.خوانده
مختلف سولفات آهن  يهاغلظت بر اساسز یاستاندارد ن یمنحن

  د.یموالر) در مقابل بالنک (آب) رسم گرد یلیم 1000تا  100(
 زیساپاکها با روش عصاره يدانياکسيت آنتين فعالييتع

  : ABTSکال يراد
ABTS [2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-

sulfonic acid)diammonium] که در حضور  است ییایمیماده ش
2MnO شود. یکال آزاد مثبت میراد یل به نوعیفعال شده و تبد

 کالیراد سازيپاكها به روش عصاره یدانیاکسیت آنتین فعالییتع

ABTSيطور گسترده برااست که به يک روش اسپکتروفتومتری 
   شود.یمواد مختلف استفاده م یدانیاکسیت آنتیفعال يریگاندازه
) (pH= 5, 7mMدر بافر فسفات  ABTSگرم از یلیم 2/54 

 ABTS+آزاد  يهاکالیراد 2MnOاز ک گرم یحل شد و با افزودن 
 قهیدق 30به مدت ل واکنش یتکمن محلول جهت ی. اد شدیتولفعال 

در حضور سه غلظت  یدانیاکسیت آنتیشد سپس فعال ينگهدار
 شد.یها بررستر از عصارهیلیلیکروگرم بر می) م20، 15، 10مختلف (

. جهت خوانده شد موجطولدر همان  هاآنجذب  20minبعد از 
 عنوان شاهد وذکر شده بهن در سه غلظت یکرست، جیسه نتایمقا

عنوان بالنک استفاده شده بدون افزودن نمونه به ABTSمحلول 
  ).17است (

  : ياهيگ يهازان فنول کل نمونهيسنجش م
–Folinگر نمونه با استفاده از واکنش کلفنول  يمحتو 

Ciocalteu’s از  تریلیلیم 1/0 کهطوريبه، شد يریگاندازه
در  3Co2Na (W/V%2)تر یلیلیما دو همراه بق شده یرق يهانمونه

اتاق نگه داشته  يقه در دمایخته و به مدت دو دقیش ریلوله آزما
 Folin–Ciocalteu’s phenolگر واکنش تریلیلیم 1/0شد. سپس 

قه در یدق 30به آن اضافه شد. مخلوط واکنش به مدت  )درصد 50(
زان جذب آن در یو سپس م ينگهدار یکیاتاق و در تار يدما

  خوانده شد. nm 720 موجطول
 يهااستاندارد از غلظت یدست آوردن منحنسه و بهیمقا يبرا 

 mM1 ن در حالل متانول استفاده شد. ابتدا غلظتیمختلف کرست
 موالر یلیم ) 0، 125/0، 25/0، 5/0( يهاه و سپس غلظتیآن ته از

خته شده ینمونه ر يهر غلظت به جاتر از یلیلیم 1/0 .آماده شدند
   .)18خوانده شد ( nm 720 موجطولزان جذب آن در یو م

  : د تاميزان فالونوئيم يريگاندازه
ارائه شده توسط  یسنجرنگد تام با روش یفالونوئ يامحتو 

Kaijv, Sheng and Chao  .25 يبر رو کهطوريبهانجام شد 
 15/0و  2NaNo (5% w/v)تر یکرولیم 75، نمونه تریلیلیم
 NaOH (1mol/L) لیترمیلی 5/0و  3AlCl (10% w/v)تر یلیلیم

رسانده  لیترمیلی 5/2به  ییاضافه شد. با افزودن آب مقطر حجم نها
 خوانده شد. nm507 موجطولقه در یدق 5شد. جذب محلول پس از 

، 1هاي (استاندارد از غلظت یدست آوردن منحنسه و بهیمقا يبرا
  .)12( ن در حالل متانول استفاده شدیکرست موالر یلی) م5، 5/2

  
  هايافته
مثل  یکیولوژیبات بیدان ترکیاکسیت آنتیفعال یابیارز يبرا 
است. از بع در منا يمتعدد يهاروش in vitroدر  یاهیگ يهاعصاره

 يبرا ABTSو  DPPH ،FRAP يهاروشطرح ن یدر ا، انین میا
  اند.ها استفاده شدهعصاره یدانیاکسیت آنتیسنجش فعال
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 5دست آمده نشان داد که ج بهینتا یبررس DPPHدر روش 
قه یدق 10در زمان  Pl( ،(Bo)(، (Ju) يهاغلظت مختلف از نمونه

سه یرا در مقا ين درصد مهاریشتریب DPPHبعد از افزودن محلول
 IC)50( هاعصاره تیزان فعالیسه میمقاها نشان دادند. ر نمونهیبا سا

 قهیدق 10پس از  DPPH يهاکالیاز راد درصد 50 سازيپاك يبرا
با  ترتیببه (Bo)) و Pl(، (Ju) يهان بود که عصارهیانگر ایز بین
ن درصد یشتریب ي) دارا96/131و  50IC )93/2 ،15/132زان یم

  ها بودند.ه عصارهینسبت به بق يمهار
و عصاره  Pl شود که عصارهی) مشاهده م1نمودار ( یبا بررس

Ju.h  يترباال ییتواناتر یلیلیکروگرم بر میم 10 یعنیدر غلظت کم 
گر را ید يهانسبت به نمونه ABTSکال مثبت یراد يآوردر جمع

ش یبا افزا Ju.hنمونه  جزبهها ن جذب محلولیباشد. همچنیدارا م

زاد آ يهاکالیشدن راد غیرفعالد که نشانگر ینمایر مییتغ غلظت
  .باالتراست يهادر غلظت يشتریب

  
 يبرا IC)50( هااز عصاره موردنیاززان غلظت یم : )۱جدول (

  قه)یدق 10(پس از  DPPH يهاکالیاز راد درصد 50 سازيپاك
IC50 هاعصاره  

43/156  Tr 
15/132  Pl 

46/258  Ju.h 

93/2  Ju 

96/131  Bo 

 

  
کروگرم بر یم 40ت غلظبا  یاهیگ يهاتوسط عصارهدر سه زمان مختلف  ABTS يهاکالیراد يآورت جمعیفعال یبررس ):١( نمودار

 موالریلیم 5/0ن یسه با نمونه کرستیدر مقا تریلیلیم
  
ظت غل گیاهی ( يهاعصاره یدانیاکسیت آنتیفعال يریگاندازه 

 يهانمونه نشان داد که FRAPبا روش تر) یلیلیکروگرم بر میم 40
Pl ،Ju.h ،Ju   ـــبت به ـــارهنس ت یگر فعال بوده و فعالید يهاعص
 .دهدیرا نشان م ییباال یدانیاکسیآنت

 

 
 هاعصاره یدانیاکسیل تام آنتیپتانس یابیارز يبرا FRAPج تست ینتا ):٢نمودار (
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ـــ بـا  ـــیم جهین نتیبـه ا) 3(نمودار  یبررس زان یم که میرس
ت یفعال يدارا يهادر نمونه یفنول يو محتوا يدیبـات فالونوئیترک
 ؛ وشدبایها مه نمونهیش از بقیب) Juو Pl Ju.h,يقو یدانیاکسیآنت
زان یو م یدانیاکسیت آنتین فعالیب یمیتوان گفت رابطه مسـتقیم

شــبدر به خصــوص  يها. عصـارهها وجود داردنمونه یفنول يمحتوا
 یدانیاکســیت آنتیفعال، باال یفنول يدارا بودن محتوا باوجودکندر 

 از خود نشان ندادند. ییباال

 

 
  µMQبا ارز صورت همبه هاتام عصاره یفنولو  يدیفالونوئبات یمقدار ترک راتییغت ):٣نمودار (

  
  گيريبحث و نتيجه

، فنولی فنولی (اسیدهاي ترکیبات از غنی منبع گیاهان 
 هاياکسیدانیآنت ینترمهم که هستند. ها)تانن و فالونوئیدها

 غذایی رژیم در موجود هاياکسیدانآنتی آیند.یم به شمار طبیعی

 سالمت حفظ و اکسیداتیو استرس مقابل در بدن محافظت لحاظ به

 یاکسیدانآنتینه خواص یدر زم يادیمطالعات ز .هستند حائزاهمیت
 یاهانین مطالعات گی). در ا18، 29انجام گرفته است ( ییاهان دارویگ

 یدانیاکسیت آنتیفعال يداشتند دارا ییباال یبات فنولیکه ترک
که  اندز نشان دادهیر مطالعات نیج سایاند. نتاز بودهین يشتریب
 یدانیاکسیت آنتیفعال، باال يدیو فالونوئ یبات فنولیبا ترک یاهانیگ

 باتیترک که رسدیم نظر به گرید طرف ). از29، 18دارند ( يباالتر

قدرت  و شوندیم افتی اهانیگ در گسترده صورتبه که یفنول
 دهنده عنوانبه صورت مؤثريبه، دارند ییباال یدانیاکسیآنت

 عمل مؤثر دانیاکسیآنت کیعنوان به لذا، نموده عمل دروژنیه

 در یقطب ریغ باتیترک زانیم ن بودنییپا دیشا ضمن در کنند.یم

 هايعصاره یدانیاکسیآنت تیفعال زانیبودن م نییپا لیدل اهانیگ

). در 21باشد ( هگزان ازجمله یقطب ریغ هايبا حالل شده هیته

خواص  یبات فنولین بودن ترکییا پایرغم باال یز علیموارد ن یبرخ
ر عوامل انگیکه ب ستیبات نین ترکیمتناسب با ا یدانیاکسیآنت

 ییهاواکنش یاهان وجود دارد و طین گیگر است که در ایگذار دتأثیر
 یگزارش ی). ط30گذارند (یم تأثیر یدانیاکسیخواص آنت يبر رو

 یفنول ين محتوایب یچ ارتباطیه، و همکاران ارائه دادندSengul که
 ين محتوای). همچن4وجود ندارد ( یدانیاکسیت آنتیکل و ظرف

 يریگاندازه Folin–Ciocalteu متد بر اساسن شده ییتع یفنول
بات یست. انواع مختلف ترکین یفنول ياز مقدار محتوا یخالص و قطع

بسته دارند که به ساختارشان وا یمتنوع یدانیاکسیت آنتیفعال یفنول
ز ا یمختلف ممکن است شامل انواع متفاوت یاهیگ يهااست. عصاره

دارند  یمختلف یاکسیدانآنتیت یباشند که ظرف یبات فنولیترک
)31 .(  

دار یکال پایدر مهار راد 50ICق نشان داد که ین تحقیج اینتا 
DPPH ؛ن مقدار استیترکم ياستخوان مغز گردو دارا عصاره يبرا 

ز نشان داد که ین FRAPو ABTS يهاسنجش یبررس یاز طرف و
پوسته سبز گردو و بارهنگ نسبت ، استخوان مغز گردو يهاعصاره

را  يترباال یدانیاکسیت آنتیتر بوده و فعالگر فعالید يهابه عصاره

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 9

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3503-en.html


 ۱۳۹۵تير ، ۴، شماره ۲۷دوره   اروميه مجله پزشکي
  

327  

ز ین هاتام عصاره یو فنول يدیفالونوئ يمحتوا یدهند. بررسینشان م
 ين محتوایشتریب يبارهنگ دارا عصاره ترتیببهن است که یانگر ایب

 يکندر دارا جزبهها ن همه عصارهیهمچن و یو فنول يدیفالونوئ
  باشند.یم یفنول ين محتوایشتریب

ت یو فعال یفنول ين محتواین بود که بیاز ا یق حاکین تحقیا
 جودباووجود دارد. شبدر  یمیها ارتباط مستقعصاره یاکسیدانآنتی

از حد  ترمک یاکسیدانآنتیت یفعال، یبات فنولیزان ترکیباال بودن م
 ،یفنول يدارا بودن محتوا باوجودز یکندر ن ؛ ونشان داد يانتظار

 کهآنه جیاز خود نشان داد. نت یکم و نامنظم یدانیاکسیت آنتیفعال
 يفقط بر اساس محتوا یاهیگ يهاعصاره یدانیاکسیت آنتیفعال

ز یگر نیازمند موارد دیشوند. بلکه نیح داده نمیتوض هاآن یفنول
 ،با ساختار مختلف یبات فنولیترک کهاینبا توجه به  ؛ وهستند

توان یمن طورقطعبه درنتیجهدارند.  یمتنوع یاکسیدانآنتیت یفعال
زان یو م یدانیاکسیت آنتین فعالیب یمیرابطه مستق شهیهم گفت
ها هعصار عالوهبه. ها وجود داردنمونه يدیو فالونوئ یبات فنولیترک

ا بات مختلف بیاز ترک یو متنوع دهیچیپ یلیبات خیشامل ترک
 يزان محتوایبا م صرفاًهستند. پس  یت مشخص و متفاوتیفعال
ظر ن هاآن یدانیاکسیت آنتیتوان در مورد فعالینم، هاعصاره یفنول
  داد.
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Abstract 
Background & Aims: The aim of this study was to evaluate and compare the antioxidant activity and 
the collecting rate of free radicals in the environment of in vitro, by utilizing the methanol’s extracts 
from different parts of the plants such as Plantago major, Trifolium subterraneum, Boswellia thurifera, 
Juglans regia (walnut). 
Materials & Methods: Antioxidant and antiradical activities were determined using reducing power, 
ferric-reducing antioxidant potential (FRAP) ability to scavenge DPPH radical assays and ABTS 
methods. Moreover, the phenol and flavonoid contents were determined using UV/Vis 
spectrophotometric methods. 
Results: The results showed that the rate of IC50 in the inhibition of (DPPH) stable radical for the 
extracts of walnuts inner shell was 2.93. The assessment of ABTS and FRAP also showed that the 
extracts of walnuts inner shells, green shells cover of walnut and plantago in compared with the other 
extracts were more active and showed the higher level of antioxidant activity. The results of total phenol 
and flavonoid contents also showed that the extract of plantago contains the highest level of flavonoid, 
and also all of extracts excluding Boswellia contain the highest level of phenolic compounds. On the 
other hand, Trifolium despite of the high levels of phenolic compounds showed the lower level of the 
antioxidant activity. 
Conclusion: Results showed a significant relationship between the phenol content and the antioxidant 
activity of the extracts. Also the phenolic compounds with different structure have shown various 
antioxidant activities. Therefore the antioxidant activity of the plant’s extracts could not be explained 
just on the basis of their phenolic content but also required other characterization. Consequently, there 
is not a conclusive and direct relationship between the antioxidant activity and the phenol and flavonoid 
contents. 
Keywords: Antioxidant activity, DPPH, ABTS, FRAP, Flavonoids 
 
Address: M.Sc Student in Biochemistry, Faculty of Sciences, University of Zanjan, Zanjan, Iran 
Tel: +989143223832 
Email: ziba.mirzaee@znu.ac.ir 

 
SOURCE: URMIA MED J 2016: 27(4): 329 ISSN: 1027-3727 

                                                             
1 M.Sc Student in Biochemistry, Faculty of Sciences, University of Zanjan, Zanjan, Iran (Corresponding Author) 
2 Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3503-en.html
http://www.tcpdf.org

