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 مقاله پژوهشي 

  یتام فنل ين محتواییو تع یتاکسیدانآنتیسه عملکرد یو مقا یبررس
  Pimpinella Affinis)جه (یاه اناریگ یآب-یاسانس و عصاره الکل

  
  ٤يلي، مهسا ما٣*زاده ي، تورج مهد٢کين تاجي، حس١يليفاطمه اسماع

 
  01/04/1396تاریخ پذیرش  03/02/1396تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 يتاکسيدانآنتيدارا بودن خواص  ليبه دلاهان يبه استفاده از گ ياديل زيتما ،يسنتز يهااکسيدانتآنتيامروزه با توجه به اثرات نامطلوب  :هدف و زمينهپيش
انجام  يسنتز يهااکسيدانتآنتي يبرا ينيگزيجا عنوانبه (Pimpinella affinis) جهياه اناريگ يتاکسيدانآنتياثرات  يبررس باهدف ز،ين مطالعه نيوجود دارد. ا

 .ديگرد

مختلف  يهاغلظت در يالکل - ياسانس و عصاره آب يتاکسيدانآنتيت يشد. فعال گيرياندازهوکالتو ين سيبا استفاده از روش فول يتام فنل يمحتوا مواد و روش کار: 
  قرار گرفت. يابيارزمورد  BHTبا سه يدر مقا ياکنندگيقدرت اح يابيو ارز ABTSو  DPPH آزاد يهاکاليرادبا استفاده از سه روش، مهار 

عصاره  DPPHد بر گرم عصاره بود. در روش يک اسيگال گرمميلي ٦٨/٣٧±١٢/١و  ١٤/٥٣±٢٥/٤برابر با  بيبه ترتجه يزان فنل کل اسانس و عصاره اناري: مهاافتهي
ش غلظت اسانس و عصاره، يز با افزاين ياکنندگيقدرت اح يابيدر ارز ).≥۰۵/۰p(با اسانس داشت  يدارمعنيو اختالف  از خود نشان داد توجهيقابل ياثر مهار

 تريليليمبر  گرمميلي ٤اسانس و عصاره مربوط به غلظت  يکاليراد يت آنتين فعاليشتريب ABTSم. در آزمون يآهن بود ياکنندگيش در قدرت احيشاهد افزا
  نشان دادند. تريکم يبازدارندگ BHTسه با يبود که در مقا درصد٩٢و  درصد٢٤ يبا درصد بازدارندگ بيبه ترتجه يانار

ت قاينجام تحقبوده و پس از ا يتاکسيدانآنتيت يفعال يجه دارايانار يآب-يالکل و عصارهن مطالعه نشان داد که اسانس يدر ا آمدهدستبهج ينتا :گيرينتيجهبحث و 
  واقع شوند. مورداستفاده ييو دارو ييع غذايدر صنا تواننديم ترجامع

 ، فنل کليآب ي، عصاره الکليتاکسيدانآنتي، اسانس، اثرات جهيانار :هاکليدواژه

  
 ١٣٩٦ مرداد، ۳۱۱-۳۲۰ ، صپنجم شماره، هشتميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۰۴۴۳۱۹۴۲۶۷۳ تلفن:. ييمواد غذا يفي، گروه بهداشت و کنترل کيه، دانشکده دامپزشکيس نازلو، دانشگاه اروميه، پردياروم: آدرس مکاتبه

Email: T.mehdizadeh@urmia.ac.ir 

  
  مقدمه

 باشد.يش ميدر حال افزا سرعتبهمزمن در جهان  يهايماريب
 DNAها و نيمانند پروتئ يستيز يهاآزاد که با مولکول يهاکاليراد

مزمن همچون سرطان و  هاييبيماريدهند منجر به يو ... واکنش م
ا، هومولکوليآزاد بر ب يهاکاليراد تأثيربر  عالوه. )١(گردند يابت ميد
 خصوصاً ييمواد غذا دکنندهياکسعوامل مهم  ازجملهبات ين ترکيا

 و يکيو باعث اثرات نامطلوب ارگانولپت )٢(ها بوده ها و روغنيچرب
 يشوند. از طرفيم يچرب ضرور يدهايو اس هانيتاميون رفتن ياز ب

، )٤, ٣(دشده بر سالمت انسان ياکس ينامطلوب چرب تأثيربا توجه به 

                                                             
 هي، دانشگاه اروم يدامپزشکدانشکده ، ييمواد غذا يفيارشد بهداشت و کنترل ک يکارشناس يدانشجو ١

 ه ي، دانشگاه اروميدانشکده دامپزشک ،ييمواد غذا يفيگروه بهداشت و کنترل ک ار،ياستاد ٢
 مسئول) يسنده(نوه ي، دانشگاه اروميدانشکده دامپزشک ،ييمواد غذا يفيبهداشت و کنترل کگروه  استاد، ٣
 دانشکده دامپزشکي ، دانشگاه اروميهدانشجوي کارشناسي ارشد بهداشت و کنترل کيفي مواد غذايي،  ٤

ق واکنش يهستند که از طر يباتيکه ترک هااکسيدانتآنتياستفاده از 
جه سبب يو در نت کننديم يرا خنث هاآنآزاد  يهاکاليرادبا 

مهار  ي، براشونديمدر بدن  هاآنا کاهش اثرات مخرب ي يريجلوگ
 هادانتاکسيآنتيرسد. يبه نظر م يبات، ضرورين ترکيا يريگشکل

استفاده از  اخيراً. )١(باشند  يعيطب منشأا با ي يتوانند سنتزيم
)، (BHTتولوئن  يدروکسيل هيبوتک ازجمله يسنتت يهايافزودن

 نونيدروکيل هيبوت يو تر BHA)( زوليآن يدروکسيل هيبوت
(TBHQ) که بر  ياثرات نامطلوب ليبه دل، ييدر محصوالت غذا

ل يل تماين دليباشد و به هميت ميمحدود يدارند دارا يسالمت
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مواد  حفظ منظوربه يعيطب يهااکسيدانتآنتيبه استفاده از  ياديز
ر ينظ ييايميمواد ش ياهان داراي. گ)٩-٥(وجود دارد  ييغذا

 دها بوده که منبعيک، ترپنوئيفنول يهاديدها، تانن، اسيفالونوئ
بات يرکن تيروند. ايبه شمار م يعيطب يهااکسيدانتآنتياز  يابالقوه
 باشنديم يو ضد سرطان يضدالتهابت يفعال يدارا يتاکسيدانآنتي

 از ياريدر مورد بس يادير مطالعات زياخ هايسال . در)١١, ١٠(
 نيا نايم از. انجام شده است ياهيگ منشأ با يتاکسيدانآنتي منابع

 نشان معطر اهانيگ از ياريبات مستخرج از بسي، ترکهادانياکسيآنت
 در يديپيل ونيداسيپراکس روند انداختن ريتأخ به در که اندداده

 ياديتوجه محققان ز ن امريهمبوده و  مؤثر چرب يغذاها و روغن
به خود معطوف  يعيطب يهااکسيدانتآنتين يا ييشناسا يرا برا

در ١ سينينال آفيمپيپ يجه با نام علمياه اناريگ .)٩(ساخته است 
شمال، شمال غرب، غرب، مرکز و شمال شرق  يهاران قسمتيا

 ازجملهجه يانار .)١٢(ان است يجه از خانواده چتريانار پراکنده است.
 يطب سنت در .)١٣(باشد يم يتاکسيدانآنتيخواص  ياهان دارايگ
اسم و ، ضداسپکنندهيضدعفونضد نفخ،  عنوانبهاه ين گيز نقش اين

 ياه داراين گين ايهمچن .)١٤(ده است يبه اثبات رس ادرارآور
خودرو بودن و ارزان  ليبه دل. )١٣(باشد يز مين يت ضدسرطانيخاص

ع يدر صنا دهندهطعمک عامل ي عنوانبهاه ين گيبودن استفاده از ا
در مورد  مطالعات انجام شده باشد.يم يصرفه اقتصاد يدارا ييغذا

خواص  ياه داراين گينشان داده که ا ناليمپيپگر يد يهاگونه
آن  ين خواص ضد قارچي. همچن)۱۵, ۱۳(باشد يم يتاکسيدانآنتي

 هيعلاسانس آن  يکروبياثرات ضد م و )۱۶(وم يفوزار هيعل
ان يق سلمانيدر تحق. )۱۷(ده است يمختلف به اثبات رس يهايباکتر

 ريمقاد يجه حاوياه انارينشان داده شد که عصاره گ )١٨(و همکاران 
ت يد با خاصيد و کاروتنوئيبات فنول، فالونوئياز ترک توجهيقابل
ت نشان داده اس هايبررسن يباشد. همچنيم يتاکسيدانآنتي يباال

ن يکوم درصد٨/٠نن يلفا پآ مانند يباتيترک شامل جهيکه اسانس انار
، درصد٩/١٤نولن ي، ترپدرصد٩/٠، کارواکرول درصد٦/٥٥الکل 

ن يبر ا عالوه يگريق دي. در تحق)١٩( باشديم درصد٨/٧مونن يل
 شده يز جداسازيرن و جرماکرن نيجيجا يرن، پريجيبات جايترک

استخراج، زمان، روش  يمانند دما يمختلف ي. فاکتورها)١٧(است 
بات و يبر ترک ييبسزا تأثيرز نوع حالل مورد استفاده ياستخراج و ن

نوع حالل به  تأثيران ين ميداشته و در ا ياهيگ يهاعصاره يمحتو
 .)٢٠(است  مؤثرترب با مواد مختلف يل ترکيت آن و تمايعلت قطب

اه بسته به يک گيا اسانس ياز عصاره  ييو غذا يع داروئيدر صنا
اه ينکه گيشود. با توجه به ايآن استفاده م يعملکرد يهايژگيو

                                                             
1 Pimpinella affinis 
2 Mesh 

ران بوده و يو دسترس در ا ياهان پراکنده، بوميگ ازجملهجه يانار
ر مورد استفاده قرا دهندهطعمو  ياه داروئيگ عنوانبه يسنت صورتبه
ر د ينکه اطالعات کمين مهم و ايبا در نظر گرفتن ارد، لذا يگيم

ن با سه آيجه و مقاياه انارياسانس گ يتاکسيدانآنتيخصوص خواص 
 ين لزوم توجه و بررسيبنابرا شدهگزارشمختلف با عصاره  هايروش

ائز آن ح يآن از نکته نظر استفاده کاربرد يق علميدق يياسهيمقا
سه اثر يو مقا يبررس باهدفن مطالعه يباشد. لذا ايت مياهم

ط يراجه در شياه اناريگ يالکل-ياسانس و عصاره آب يتاکسيدانآنتي
  مختلف انجام گرفته است. هايروشبا  يشگاهيآزما

  
  کارمواد و روش 

  
و معرف مورد  هاحالل، ييايميتمام مواد ش: ييايميمواد ش

  شدند. يداريکا) خريگما (آمرياستفاده از شرکت مرک (آلمان) و س
ل در فص جهياه اناري: گاه و استخراج اسانسيه نمونه گيته

توسط  موردنظراه يص گيو تشخ شدهيآورجمعبهار از شهر آمل 
اه پس از شستشو و يگ ييهوا يهااندامانجام گرفت.  شناساهيگ

ر با آب و يبا روش تقط يريه جهت اسانس گيدر سا کردنخشک
  .ساعت مورد استفاده قرار گرفت ٢توسط دستگاه کلونجر به مدت 

 يه و دماياه در سايو برگ گ ساقه :يالکل -يه عصاره آبيته 
پودر درآمده و  صورتبهاب يد. سپس توسط آسيط خشک گرديمح

تر يک ليگرم پودر در  ٢٠٠عبور داده شد. ٢مش ٦٠ اندازهبهاز الک 
ساعت  ٢٤و به مدت  شدهحل ٣٠ به ٧٠اتانول خالص و آب به نسبت 

از کاغذ  بعدازآنقرار داده شد و  ١٥٠Rpmکر با دور يش يدر روتار
 ٩٠حذف حداقل  يعبور داده شد و سپس برا ٤١واتمن شماره 
ظ يتغل يبرا درنهايتقرار گرفت و  يدر دستگاه روتاردرصد حالل 

قرار داده شد و تا زمان انجام  گرادسانتيدرجه  ٥٠در آون  يينها
  شد. ينگهدار گرادسانتيدرجه  ٤خچال يش در يآزما

  :يبات فنليترک گيرياندازه 
ن ياه از روش فوليگ يتام فنل يمحتوا يبررس منظوربه 

 عنوانبهوکالتو ين سين روش محلول فولياستفاده شد. در ا ٣وکالتويس
 نعنوابهباشد يم يد فنوليک نوع اسيک که يد گاليمعرف و اس

ن صورت که ياستفاده شد. به ا ياستاندارد جهت رسم منحن
. ه شديد تهيک اسياه و گاليمختلف اسانس و عصاره گ يهاغلظت

و و وکالتين سيمعرف فولتر از آن، آب مقطر، يکروليم ٥٠٠سپس به 
قه يدق ١٢٠د. بعد از گذشت ي) اضافه گرددرصد٥/٧م کربنات (يسد

سه با شاهد، توسط دستگاه يها در مقانمونه يزان جذب نوريم

3 Folin-Ciocalteu   
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 يمنحن شد. گيرياندازهنانومتر  ٧٦٠ موجطولاسپکتوفتومتر در 
م شد و يترس فنل کل زانيم نييتع منظوربه کيگال دياستاندارد اس

هر گرم عصاره  يد به ازايک اسيگال گرمميلي برحسبزان فنل يم
  .)٢١(ن شد ييتع

 ياهتيفعال يبررس :يتاکسيدانآنتيت يفعال يابيارز 
  :ر صورت گرفتيبا سه روش ز يتاکسيدانآنتي
 رنگيبزان يم گيرياندازهن تست يدر ا: ٤ DPPHروش  الف: 

ا يل يدرازيل هيکريپ-١-ليفن يد-٢و  ٢شدن محلول بنفش 
)(DPPH ا الکترون يدروژن يدادن اتم ه ييق توانايدر متانول از طر

. معرف مورد استفاده رديگيمبات مختلف انجام يها و ترکدر عصاره
 DPPH)ا (يل يدرازيل هيکريپ-١-ليفن يد-٢و  ٢ن روش يدر ا

مختلف  يهاغلظتتر از يکروليم ٥٠٠ن صورت که به يبه ا باشد.يم
ل يکريپ-١-ليفن يد-٢و  ٢درصد  ٠٠٤/٠عصاره و اسانس محلول 

 ٣٠د. سپس بعد از يدر متانول اضافه گرد DPPH)ا (يل يدرازيه
 ياتاق، جذب نور يک در دمايک مکان تاريدر  يقه نگهداريدق

 ينانومتر قرائت شد. در بازدارندگ ٥١٧ موجطولدر  هانمونه
  محاسبه شد: ريآزاد از رابطه ز يهاکاليراد

  
 I%=(Ablank –Asample /Ablank)×100 

تمام  يکنترل (که حاو يزان جذب نوريم blankAن فرمول يدر ا
 sampleA و دهديمباشد) را نشان ياسانس و عصاره م ياستثنابهمواد 

ه ايمختلف عصاره و اسانس گ يهاغلظت يقدرت جذب نور انگريب
 BHT يت سنتزاکسيدانآنتين تست از يباشد. در ايجه ميانار
  .)٢٢(کنترل مثبت استفاده شد  عنوانبه

 کيمنظور  نيا يبرا : ٥ياکنندگياح قدرت يابيب: ارز
 تاکسيدانآنتي، اسانس و مختلف عصاره يهاغلظتاز  تريليليم

 رتيليليم کيفسفات بافر و  تريليليم کيبا  BHT يسنتز
در حمام آب  قهيدق ٢٠مخلوط شدند و به مدت  ميپتاس ديانيفروس

زوده د افيک اسيکلر يترسپسقرار گرفتند.  گرادسانتيدرجه  ٥٠
 ٦٠٠٠وژ با دور يفيقه در دستگاه سانتريدق ١٠شد. سپس به مدت 

ضافه د ايک کلرايبه آن آب مقطر و فر درنهايتد. يوژ گرديفيسانتر
 يقه در دمايدق ١٠ زمانمدتبعد از گذشت  يزان جذب نوريشد. م

  .)٢٣( ديگردنانومتر قرائت  ٧٠٠ موجطول در ،گرادسانتيدرجه  ٢٥
ن يا: ABTS٦ راديکال مهارکنندگي قدرت يابيارز ج:

رات ييتغ ياندک با )٢٤همکاران (آزمون با استفاده از روش روبرتا و 
موالر) و  يليم ٧( ABTSه شامل يپا يهامحلول انجام شد. ابتدا

در ادامه محلول  ه شد ويموالر) ته يليم ٤٥/٢( پرسولفاتم يپتاس

                                                             
42,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl  
5 Reducing Power 

ه به مقدار يمخلوط کردن دو محلول پا وسيلهبه +•ABTS ياصل
اتاق و  ين مخلوط در دمايه شده و در ادامه ايگر تهيکديبا  يمساو

 يل واکنش نگهداريتکم منظوربهساعت  ١٦ک به مدت يط تاريمح
 در ۷/۰) ±۲/۰( به ينور جذب دنيرس يشده برا هيته محلولشد. 
از محلول  تريليليم ٢به  شد. قيرق اتانول با نانومتر ۷۳۴ موجطول

مختلف  يهاغلظتاز  تريليليم ۲/۰زان يم ABTSه شده يتازه ته
قه يدق ۶به مدت  ياضافه شد و بعد از نگهدار BHTاسانس، عصاره و 

شده و  گيرياندازهنانومتر  ۷۳۴در  هانمونه ي، جذب نوريکيدر تار
 صورتبهد و ير محاسبه گرديها از رابطه زنمونه يدرصد بازدارندگ

  ک گزارش شد.يد آسکوربيمعادل اس يتاکسيدانآنتيت يظرف
 I%=(Ablank –Asample /Ablank)×100 

  
 دهديمکنترل را نشان  يزان جذب نوريم blankAن فرمول يدر ا 

مختلف عصاره و  يهاغلظت يانگر قدرت جذب نوريبsampleA  و
  باشد.يم اهياسانس گ

 دند ويسه بار تکرار گرد هاآزمونتمام  :يآمار تحليلوتجزيه
 هطرفکي انسيوار زيبا استفاده از آنال ۱۹نسخه  SPSSافزار تحت نرم

نکن با آزمون دا هانيانگيم سهي. مقاندقرار گرفت تحليلوتجزيهمورد 
. شدندفرض  داريمعن يآمار ازنظر p≤0.05 جينتا رفت.يانجام پذ

فنل کل از  و .يتاکسيدانآنتي يهاشيآزمان يرابطه ب يبراي بررس
از  هايرسم منحن يراب .رسون استفاده شديپ يب و همبستگيضر
  .دياستفاده گرد Excelافزار نرم

  
  هايافته

 اهان،يدر گ يکاليراد يآنتت يوجود خاص يعامل اصل ازآنجاکه
اه يگ زان فنل کلي) م٥( باشديم هاآنموجود در  يبات فنليترک
ن ييتع ورمنظبهک يد گالياستاندارد اس يد. منحنين گردييجه تعيانار

  .شدم يترس ١زان فنل کل در شکل شماره يم
 جهيراه انايگ يالکل-ينشان داد که عصاره آب آمدهدستبهج ينتا

 درصد١٤/٥٣ يجه حاوياه اناريو اسانس گ درصد٦٨/٣٧ يحاو
باشد ياه ميد بر گرم نمونه گيک اسيک معادل گاليفنول باتيترک

 يدارا داريمعني صورتبهاسانس  شوديمکه مالحظه  طوريهمان
اه است. با ين گيا يآب-يالکل نسبت به عصاره يشتريزان فنل تام بيم

زان فنل تام اسانس يمن يمشاهده شد که ب ١توجه به جدول شماره 
در  هانآ يتاکسيدانآنتيزان اثرات يجه با ميانار يآب-يو عصاره الکل

 يهمبستگزان يوجود دارد و م داريمعني يهمبستگ DPPHروش 
 است. دارمعني ٠١/٠در سطح عصاره  يآن برا

6 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) 
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  کید گالیاستاندارد اس یمنحن: )1شکل (
  

  .يتکسيداناآنتي تيفعال ريفنول کل و مقاد انيم يهمبستگ زانيم و جهيو اسانس انار يآب - يکل عصاره الکل فنل ريمقاد سهيمقا ):۱( جدول
 DPPHبروش  يتاکسيدانآنتيسنجش  

 Significant)P(  ****Rمقدار  د / گرم عصارهيک اسيگال گرمميلي

 a*  **۳۸۰/۰  ۷۶۵/۰ ۱/۳۷±۱۲/۶۸  يآب -يمقدار فنل کل عصاره الکل

 b  ***۰۰۳/۰ ۹۷۰/۰ ۴/۵۳±۲۵/۱۴  مقدار فنل کل اسانس

 .)>۰۵/۰p( است دارمعنياختالف  دهندهنشان ستوندر هر  رمشابهيغحروف *
  است. دارمعني ٠٥/۰در سطح  يهمبستگ **

 است. دارمعني ١٠/۰در سطح  يهمبستگ ***
Pearson's r **** 

  

. حروف BHTسه با يجه در مقايو اسانس انار يآب -يالکل مختلف عصاره هايغلظت DPPHکال يراد يزان به دام اندازيم :)٢(شکل 
  .)>۰۵/۰p( است دارمعنياختالف  دهندهنشاندر هر غلظت  غيرمشابه
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 ماندهيباقمقدار  دهندهنشانجذب  زانيم DPPH در روش
DPPH کم  تيانگر فعاليشتر باشد بين مقدار بياست که هر چه ا

 مختلف يهاغلظتباشد. يکال آزاد ميدر حذف راد هااکسيدانتآنتي
در  DPPHکال يراد يمهارکنندگدرصد  و BHT اسانس، عصاره و

ن يدر ا شوديمکه مشاهده  گونههمانآورده شده است  ۱شکل 
 کالي، مهار راديآب-يش غلظت اسانس و عصاره الکليآزمون با افزا

DPPH هاغلظت يصورت گرفته و در همه يشتريبا قدرت ب 
) ˂۰۵/۰pن اسانس و عصاره وجود دارد (يب داريمعنياختالف 

. باشديشتر از اسانس ميبدر عصاره  يمهارکنندگن قدرت يهمچن
بر  گرمميلي ٤و  ٢و  ١ يهاغلظتعصاره در  يمهارکنندگقدرت 

که  شتر بوديز بين BHT يت سنتزاکسيدانآنتياز  يحت تريليليم
  ).˂۰۵/۰pباشد (يم دارمعنيشتر ين اختالف در دو غلظت آخر بيا

ه در ک ياکنندگيقدرت اح يابيش ارزيدر آزما آمدهدستبهج ينتا
 شوديمکه در شکل مشاهده  طورهمانآمده است  ۳شکل شماره 

-۶۸۸/۰اسانس  يزان جذب برايم شدهنييتعدر محدوده غلظت 
سه يبوده که در مقا ۱۵۰/۰-۱۷۵/۱ يآب-يعصاره الکل يو برا ۱۱۲/۰

باال اختالف  يهاغلظتجه در ياه انارين عصاره و اسانس گيب
 تيجه خاصياه اناريکه عصاره گ ين معنيد دارد به اوجو داريمعني
محدوده  نيرا نسبت به اسانس نشان داد. ا يشتريب يتاکسيدانآنتي

 ياکنندگيانگر قدرت احيکه ب بوده BHT۳ -۳۲۲ /۰ يجذب برا
  .جه استيانار يآب-يسه با اسانس و عصاره الکليآن در مقا تريقو

  
  

اختالف  دهندهنشان در هر غلظت رمشابهيغحروف  .BHTبا  سهيدر مقاجه يها و اسانس انارعصاره ياکنندگيزان قدرت احي: م)٣(شکل 
  )>۰۵/۰p( است. دارمعني

  
با  ABTS يهاونيکاتکال يز رادين ABTSدر آزمون 

ژن درويه يدهندهکه  يکاليراد يهاگونهگر يا دي هااکسيدانتآنتي
جه يدر نت ديآيدرمافته يباشند، واکنش داده و به شکل کاهش يم

نانومتر،  ۷۳۴ موجطولن کاهش، جذب در يزان اين مييق تعياز طر
. برد يت موردنظر پاکسيدانآنتي يبه درصد بازدارندگ توانيم

 گرمميلي ۴تا  ۲۵/۰مشخص است از غلظت  ۳که از جدول  طورهمان
جه ين غلظت اسانس و عصاره اناريم بيک رابطه مستقي، تريليليمبر 

ش يوجود داشته و با افزا ABTSکال يدر مهار راد هاآنو قدرت 

 يکاليراد ين محدوده غلظت، قدرت آنتيغلظت اسانس و عصاره در ا
بر  گرمميلي ۴که در غلظت  ياگونهبهافته است، يش يآن افزا

سه با يدر مقا يدرصد ۹۲ يجه با بازدارندگيعصاره انار تريليليم
BHT يزان بازدارندگيم ياز خود نشان داده است ول ياثر خوب 

بوده  ترفيضع داريمعني صورتبه BHTاسانس نسبت به عصاره و 
د يک اسيمعادل آسکورب يتاکسيدانآنتيت يظرف ۲است. در جدول 

  ز آورده شده است.ين

  
  

a
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 BHTو جه ي، اسانس اناريآب - يعصاره الکل مختلف يهاغلظتمعادل آسكوربيك اسيد  يدانياکسيآنتدرصد بازدارندگي و ظرفيت  ):۲جدول (

    )تريليليمبر  گرمميلي(غلظت 
د يک اسيمعادل آسکورب يتاکسيدانآنتيت يظرف

  )تريليليمبر  گرمميلي(
  يدرصد بازدارندگ

۲۵/۰  
  aA  ۵۵/۳۸±۲/۱۲ aA ۰/۰±۰۰/۰۱  عصاره
  bA ۰/۰±۰۰/۰۰۴ اسانس

۰۲/۱۹±۰/۰ cA  
۴۷/۱۳±۰/۳ bA  
۴۷/۵۳±۲/۹۳ cA  BHT 

۵/۰  
  aB  ۴۶/۲۰±۲/۲۴ aB ۰/۰±۰۰/۰۳  عصاره
  bB ۰/۰±۰۰/۰۱ اسانس

۰۰/۱۹±۰/۰ cA  
۲۹/۴۲±۱/۶ bB  
۳۹/۶۶±۶/۹۴ cA  BHT 

۱  
  aC  ۰۱/۶۶±۷/۴۵ aC ۰/۰±۰۰/۰۷  عصاره
  bC ۰/۰±۰۰/۰۱ اسانس

۰۲/۱۹±۰/۰ cA  
۸۵/۵۶±۰/۹ bC  
۴۵/۷۳±۵/۹۵ cA  BHT 

۲  
  aC  ۱۳/۴۰±۴/۵۵ aC ۰/۰±۰۱/۰۸  عصاره
  bD  ۳۱/۲۲±۱/۱۲ bD ۰/۰±۰۰/۰۱  اسانس
BHT ۰۲/۲۰±۰/۰ cA  ۳۲/۹۳±۲/۹۸ cA  

۴  
  aD  ۱۳/۳۸±۴/۹۲ aD ۰/۰±۰۲/۱۴  عصاره
  bE  ۳/۹۲±۲/۲۴ bE ۰/۰±۰۰/۰۳  اسانس
BHT ۰۴/۲۰±۰/۰ cA  ۰/۰±۰/۱۰۰ cA  

  
اختالف  دهندهنشان رمشابهيغدر هرستون حروف کوچک 

در غلظت  BHTن عصاره، اسانس و يب p≤0.05 در سطح دارمعني
  .باشديم کساني

 نيب دارمعنياختالف  دهندهنشان زين رمشابهيغبزرگ  حروف
  .باشديم p≤0.05در سطح  بيک ترکيمختلف  يهاغلظت
  

  گيرينتيجهبحث و 
 يهانتاکسيداآنتيهستند جز  يبات فنليترک يکه حاو ياهانيگ

 يار مهميبس ياهيبات گيها ترکشوند. فنليمحسوب م يعيطب
گروه  ليبه دل هاآنتوسط  هاکاليرادمهار  ييهستند که توانا

بات ي. ترک)۲۵(باشد يم هاآنل موجود در يدروکسيه
 تين خاصياهان وجود دارد بنابرايدر گ يفراوان يتاکسيدانآنتي
قرار  موردبررسي يمتعدد يهاروشاهان با يگ يتاکسيدانآنتي

 يد، تريل سولفيآل يد و سولفور، ديفالونوئ يبات حاوي. ترکرديگيم
 يهايژگيودر  مؤثربات يترک عنوانبهن يستئيل سيد و آليسولف

در مطالعه حاضر  .)۲۷, ۲۶(اند جه گزارش شدهياه اناريگ يکيولوژيب
ش جه به سه روياه انارياسانس و عصاره گ يتاکسيدانآنتيت يفعال

DPPH ،ABTS ين بررسيد. ايگرد يابيارز ياکنندگيو قدرت اح 
اه معادل يگ يآب-يدر عصاره الکل يبات فنليزان ترکينشان داد که م

اسانس  يزان براين ميا کهيدرحالبر گرم بود  گرمميلي ۶۸/۳۷

 يياز در مطالعهين يج مشابهيباشد. نتايبر گرم م گرمميلي ۱۴/۵۳
 هکيطوربهآمد.  دستبهتکس انجام شد ياه ويبرگ گ يکه بر رو

ر از شتيب داريمعني طوربهتکس يفنل تام اسانس برگ و يمحتوا
بات يزان ترکي. علت باال بودن م)۲۸(آن بود  يالکل درويهعصاره 

به تفاوت در نوع  توانيمبا عصاره را  سهيدر مقادر اسانس  يفنل
ز متفاوت بودن يو ن هاآن ييايميش تيماهه و استخراج، يروش ته

ن و يسيمرتبط دانست. گول هاآناز  هرکدامه مؤثربات يترک
و اثر  يبات فنليزان ترکين ميهمکارانش گزارش کردند که ب

وجود ندارد  يميارتباط مستق ياهيعصاره گ يتاکسيدانآنتي
 يه ولبود يشتر از عصاره آبيب يزان فنل عصاره اتانوليم کهيطوربه

. )۱۳( باشديم ترکم ينسبت به آب يعصاره اتانول يتاکسيدانآنتياثر 
انجام شد مشخص  ياهيمحصول گ ۲۸ يبر رو که گر،يد يامطالعهدر 

ت يزان فنل و باال بودن فعالين مياز موارد ب ياريد که در بسيگرد
که  شدهانيبن امر يل ايوجود ندارد در دل يهمبستگ يتاکسيدانآنتي

ارند نقش د يتاکسيدانآنتيت يدر فعال يگريد يفاکتورها احتماالً
اه يگ يعصاره متانول يبرا يب فنليزان ترکين مطالعه مي. در ا)۲۹(

 يامطالعه. در )۳۰(آمد  دستبهبر گرم  گرمميلي ۳۷/۵۴۷جه يانار
فنل تام  جهيانار يعصاره اتانول يبرا يبات کل فنوليزان ترکيگر ميد

ن ي. علت ا)۱۸(بر گرم گزارش شده است  گرمميلي ۴۴/۴۴برابر با 
ز يمورد استفاده و ن يهاحاللبر مرتبط بودن به نوع  عالوهتفاوت 
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ز ياه نيو سن گ آوريجمع، فصل ييايروش استخراج، به محل جغراف
شود يم مؤثر يبات فنليزان ترکيمربوط است که منجر به تفاوت در م

 مثالعنوانبهاست  مؤثرن مورد يز در اي. نوع روش استخراج ن)۳۱(
روش استخراج  تأثيرو همکاران  يصارمک مطالعه توسط شکوه يدر 

شن، اولتراسوند و يمختلف شامل مسر هايروشجه با يعصاره انار
ج نشان داد يقرار گرفت و نتا موردمطالعه يال فوق بحرانيروش س

ارد د يال فوق بحرانيرا روش استخراج با س يين کارايشتريکه ب
اسانس  DPPH يهاکاليراد آوريجمع ييتوانا يدر بررس. )٣٢(

مهار  يياز خود نشان داده است اما توانا يکاليجه اثر ضد راديانار
 ترفيضع BHT آزاد توسط اسانس نسبت به عصاره و يهاکاليراد

 شاهد ش غلظت،يعصاره، با افزا يمهارکنندگ. در مورد اثر باشديم
ن يزان ايم که ميبود DPPHکال آزاد يش در مهار راديافزا

 طوربه تريليليمبر  گرمميلي ۴و  ۲ يهاغلظتدر  يمهارکنندگ
باشد. يشتر ميب BHT يت سنتزاکسيدانآنتياز  داريمعني
 يرا برا DPPHکال يراد يمهارکنندگان و همکاران درصد يسلمان

BHT  تريليليمکروگرم بر يم ۱۰-۳۰۰و عصاره در محدوده غلظت 
. )۱۸(درصد گزارش کردند  ۹۴/۲-۸۲/۸۰و  ۲۳/۴-۷۷/۸۵ بيبه ترت

س سه با اسانيعصاره در مقا يتاکسيدانآنتيعلت باال بودن قدرت 
لت جاد حايا به علتموارد  ي، در برخييايميش تيماهبر تفاوت  عالوه

شود يز مربوط ميک عصاره ني دهندهليتشکبات ين ترکيب ييافزاهم
کته شود. از نيآن م يکل يتاکسيدانآنتيش قدرت يکه منجر به افزا

و همکاران در  يصالح ييدر مطالعه عطا ينظر استفاده کاربرد
 يروغن کانوال ط يدارسازيدر پا جهيانار اهياثر عصاره گ يبررس
 کي عنوانبه جهيانار اهيکه گ ديگزارش گرد يسازرهيذخ طيشرا

 تيخاص يدارا يو توکوفرول يفنل باتياز ترک يمنبع غن
اثر  يبررس يکه بر رو يامطالعهدر . )۳۱( باشديم يتاکسيدانآنتي
نجام روغن آفتابگردان ا يداريانه بر پايعصاره دانه راز يتاکسيدانآنتي
انه نسبت به ياز عصاره دانه راز ppm ۳۰۰و  ۲۵۰ يهاغلظتد يگرد
 يتاکسيدانآنتيت يفعال BHAو  BHT يت سنتزاکسيدانآنتي
 يابي. در ارز)۳۳( انددادهرا در روغن آفتابگردان از خود نشان  يباالتر

 +Fe3ا شدن يزان احيبه م يزان رنگ بستگي، مياکنندگيقدرت اح
اه يموجود در اسانس و عصاره گ يهااکسيدانتآنتيتوسط  +Fe2به 

ا ياح زانيشتر باشد، ميت موجود باکسيدانآنتيزان يدارد که هر چه م
 دهجادشيا يجه رنگ آبيشتر بوده و در نتيز بين +Fe2د يشدن و تول

 دستبه تريبزرگ يشتر شده و عدد جذب نورياسانس و عصاره ب
جه و يانار يآب-ين اسانس و عصاره الکليسه بيخواهد آمد. در مقا

BHT  در  ياکنندگيوجود داشت. قدرت اح داريمعنياختالف
 بيبه ترت BHTو  يآب-يالکل عصاره اسانس، يبرا گرمميلي ۴غلظت 

 ياکنندگيزان قدرت احين ميشتريکه ب باشديم ۳، ۶۸۸/۰،۱۷۵/۱
ز نسبت به اسانس با اختالف يبوده و عصاره ن BHTمربوط به 

ه ک يابود. در مطالعه يباالتر ياکنندگيقدرت اح يدارا داريمعني
 جه انجام شده، اعالم کردند کهياه اناريگ يتاکسيدانآنتياثر  يبر رو

 يبرخوردار است. در بررس يخوب ياکنندگيت احياه از فعالين گيا
، pimpinella anisumاه يگ يتاکسيدانآنتيت ين بر فعاليسيگول

ت، ش غلظيبا افزا يو آب يعصاره متانول ياکنندگيزان جذب و احيم
هر دو عصاره  ياکنندگيقدرت اح يداشته است ول يشيروند افزا

. )۱۳( باشديم ترکم BHTو  BHAبه نسبت  داريمعني صورتبه
از  ABTSدارد. در روش  خوانيهمج با مطالعه حاضر ين نتايکه ا

ن يم بيرابطه مستق کي ،تريليليمبر  گرمميلي ۴تا  ۲۵/۰غلظت 
جه و قدرت مهار يانار يآب-ياسانس و عصاره الکل يهاغلظت

قدرت  يباال دارا يهاغلظتوجود داشت و در  ABTS يهاکاليراد
درصد  نيشتريکه ب ياگونهبهباشند يم يشتريب يکاليراد يآنت

بر  گرمميلي ۴ در غلظتدر مورد اسانس و عصاره  يبازدارندگ
 يبود. درصد بازدارندگ درصد۹۲و  درصد۲۴ بيبه ترت تريليليم

درصد  يعصاره دارا يبود ول ترکم BHTاسانس و عصاره از 
ت داناکسيآنتيبا  رقابتقابلباشد که يم توجهيقابل يبازدارندگ

  است. تريليليمبر  گرمميلي ۴در غلظت  BHT يسنتز
باالتر بودن قدرت  دهندهنشانق ين تحقيج ايهرچند که نتا

ام از به انجين يعصاره نسبت به اسانس بود ول يتاکسيدانآنتي
 گيرياندازهدها، ين فالونوئييتع هايروشمانند  تريليتکمشات يآزما

)، روش رنگ IIIون آهن (ياء آهن يبه روش اح يتاکسيدانآنتيتوان 
-يه ميتوص ترقيدق يبررس يز برايها نر روشيبتاکاروتن و سا يبر

ون ياسدياه بر مهار اکسين گيا ييکارا يق بر رويتحق يگردد. از طرف
  تواند سودمند باشد.يار ميز بسين ييغذا يهادر مدل

ق مشخص شد که اسانس يتحقن يج حاصل از ايبا توجه به نتا
 ياالحظهمقابل يتاکسيدانآنتياثر  يجه دارايانار يآب-يو عصاره الکل

 رازيغبهن مشخص شد که يباشند. همچنيم BHTبا سه يدر مقا
جه يانجام گرفته عصاره انار هايآزمونر يدر سا يبات فنليزان ترکيم

هاد شنينکه پيضمن ارا نشان داد.  يقدرت باالتر داريمعني طوربه
 يريمختلف عصاره گ يهاروشر عوامل مانند يسا تأثيرشود که يم

ره و يو غ يکربن فوق بحران دياکسيدو و يکروويمانند فراصوت، ما
مانند روش استخراج با کمک  يرين اسانس گينو هايروشز ين
کن يق انجام شود، لين تحقيل ايتکم منظوربهز يکربن ن دياکسيد
ن يا همؤثرکه منجر به استخراج مواد  يقاتيدر کنار تحقها افتهين يا
 و يشتر در پزشکيکاربرد ب ينه را برايزم توانديماه شود، يگ
و مانند: سرطان، يداتيمزمن مرتبط با استرس اکس يهايماريب
واد م عنوانبهز يابت فراهم نموده و نيو د يو عروق يقلب يهايماريب

مورد استفاده قرار  يو داروئ ييع غذايدر صنا يعيطب دارندهنگه
  رند.يگ
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  يتشکر و قدردان
کده دانش يليالت تکميو تحص ياز معاونت پژوهش لهيوسنيبد

خود در  يو معنو يت ماديه که با حمايدانشگاه اروم يدامپزشک

 يانقدرد مانه داشتند، کمال تشکر ويصم يق همکارين تحقيا ياجرا
  شود.يم
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Abstract 
Background & Aims: Due to the adverse effects of synthetic antioxidants, there is a great desire to use 
herbs because of its antioxidant properties. This study was performed to examine the antioxidant effects 
of (Pimpinella affinis) as an alternative to synthetic antioxidants.  
Materials & Methods: Total phenolic, contents were measured with folin ciocalteu method. The 
antioxidant capacity of the extract and essential oil was assessed by DPPH (2,2-diphenyl-1- 
picrylhydrazyl) radical-scavenging activity and compared to synthetic antioxidant BHT. In addition, 
antioxidant capacity of extracts was also analyzed with ABTS (acid sulphonic-6-ethylbenzthiazoline-3-
azinobis, 2, 2, cation radical method. Data were analyzed using Duncan's multiple tests and the analysis 
was carried out using SPSS. 
Results: In testing percent of inhibition of free radicals (DPPH), the extract showed a significant 
inhibitory effect compared to the essential oil (p<0.05). Both extract and essential oil also showed iron 
reducing effect that was affected by the increase in the concentration. In ABTS test, most antiradical 
activity related to the concentration of 4 mg/ml with 24% and 92% inhibition, respectively when 
compared with BHT showed less inhibitory effect. And finally total phenolic content of essential oil and 
extract was 53.14±4.25 and 37.68±1.12 mg Gallic acid/g extract, respectively. 
Conclusion: The results of this study showed that extract and essential oil of Pimpinella affinis have 
considerable antioxidant activity compared to synthetic antioxidant (BHT), and after conducting more 
comprehensive studies can be used in food and pharmaceutical industries. 
Keywords: Pimpinella affinis, Extract, Essential oil, Antioxidant, Total phenol 
 
Address: Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia 
University, Nazloo Pardis, Urmia, Iran 
Tel: +984431942673 
Email: T.Mehdizadeh@urmia.ac.ir ; Tooraj.mehdizadeh@yahoo.com 

 
SOURCE: URMIA MED J 2016: 28(5): 320 ISSN: 1027-3727 

                                                             
1M.Sc. Student of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Iran 
2Assistant Professor, Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia 
University, Iran  
3Professor, Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia 
University, Iran (Corresponding Author) 
4 M.Sc. Student of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, 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)

                            10 / 10

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3545-en.html
http://www.tcpdf.org

