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  چکیده 

. بود يسبز و رزمار يچا يها عصاره) سمیو آنتاگون سمینرژیس(کنش  هم و انواع بر یدانیاکس یآنت يها یژگیو سهیو مقا یهدف از مطالعه حاضر بررس
 ییتوانـا  ونو آزم یکنندگ اءیکل، قدرت اح یدانیاکس یآنت تی، ظرفDPPHآزاد  کالیکل، مهار راد یفنل باتیترک يریگ اندازه يها حاصل از آزمون جینتا

عمل نمود و هر دو عصـاره   يبهتر از عصاره رزمار) p>05/0( يدار یسبز به شکل معن ياره چانشان داد که عص ایروغن سو ونیداسیاز اکس يریجلوگ
 يها در آزمون کهیراز خود نشان دادند؛ به طو یها عملکرد متفاوت آزمون نیدر ا یبیترک يها عصاره. مؤثرتر بودند BHT يسنتز دانیاکس ینسبت به آنت

ـ ظرف يهـا  مشاهده شد، اما در آزمون) p>05/0( دار یمعن یستینرژیاثر س یدگکنن اءیو قدرت اح DPPHآزاد  کالیمهار راد ـ  تی کـل و   یدانیاکسـ  یآنت
 دانیاکس یها نسبت به آنت عصاره ،یستیاثر آنتاگون جادیدر زمان ا یبود؛ گرچه حت سمیکنش آنها از نوع آنتاگون هم بر  ایروغن سو ونیداسیاز اکس يریجلوگ
  .نمود یمعرف BHT يمناسب برا نیگزیبه عنوان جا توان یرا م یعیطب يها عصاره نین دادند و بنابرانشا يعملکرد بهتر BHT يسنتز

  
  سمیآنتاگون سم،ینرژیس ،يسبز، رزمار يچا :کلیدي هاي هواژ

  
   4 3 2 1 مقدمه

 یالزم هسـتند امـا گـاه    اتیادامه ح يبرا یشیاکسا يها واکنش
ـ  ژنیاکسـ  يهـا  گونـه . مخرب باشند توانند یم  دیماننـد پراکسـ   الفع
و  لیدروکسـ یآزاد ماننـد ه  يهـا  کـال ی، رادپـوکلرو یه دیاس ،دروژنیه

واکنش  RNAو  DNA ها، نیپروتئ ها، یبا چرب توانند یم دیسوپراکس
که در  يا هر ماده). Fang et al., 2002( ندینما بیداده و آنها را تخر

ـ     دیاکس يکم نسبت به سوبسترا ریمقاد  يدار یشـونده بـه شـکل معن
 دانیاکس یمانع آن شود آنت ایانداخته  ریسوبسترا را به تأخ ونیداسیاکس

ــت  ــتفاده از ). Halliwell & Gutteridge, 1990(اســ اســ
محـدود   ییزا و سرطان یاثرات سم لیبه دل ينتزس يها دانیاکس یآنت

از  يعار یعیطب يها دانیاکس یآنت افتنیبه  لیتما رو نیشده است؛ از ا
 يرزمـار  ).Sheng et al., 2011(اسـت   شیرو به افزا بار انیاثرات ز

)Rosmarinus officinalis ( ــانواده ــوان   Lamiaceaeاز خ ــه عن ب
شـده و بـه عنـوان     شـناخته  یبه خوب یدانیاکس یبا خواص آنت یاهیگ

مورد استفاده  یو با اهداف پزشک یدنیآشام ،ییدهنده در مواد غذا طعم
عمـده در عصـاره    بـات یترک). Shylaja et al., 2004( ردیگ یقرار م
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ـ رزمار دیاسـ  ، کارنوسـول و  کیکارنوسـ  دیاز اسـ  تنـد عبار يرزمار  کی
)Cuvelier et al., 1994 (جادیمنجر به ا گریکدی تیکه با اثر بر فعال 

 Romano et( شـوند  یآزاد م کالیو حذف راد یدانیاکس یآنت تیخاص
al., 2009.( ــگ ــا اهیـ ــانوا) Camellia sinensis( يچـ ده از خـ
Theaaceae وجـود گـروه    لیموجود در آن به دل يها فنل یبوده و پل

ــیه ــ يدارا لیدروکس ــه دام تیخاص ــداز ب ــالیراد يان ــتند  ک آزاد هس
)Foster, 2002 .(   ـ ـ  یسه گـروه عمـده پل : وجـود دارد  يدر چـا  یفنل

  . ها گنیو تئاروب ها نیتئافالو ها، نیکاتچ
ـ بـا هـم ترک   یدانیاکس یآنت يها یژگیو يچند ماده دارا یوقت  بی

نسبت به هم نشان  یمتفاوت يها واکنش بیشوند، اجزاء موجود در ترک
حاصل نسبت به  بیدر ترک یامکان بروز اثرات متفاوت جهینت داده و در

ـ   . دیآ یحالت قبل به وجود م بـه صـورت    توانـد  یاثر مشـاهده شـده م
ـ  سـم ینرژیس. باشد) يریپذ جمع( ویتیاد ای سمی، آنتاگونسمینرژیس  نیب
ـ  يا دهیپد ها دانیاکس یآنت  دانیاکسـ  یاست که در آن مخلوط چند آنت

هر کدام  یدانیاکس ینسبت به قدرت آنت يشتریب یدانیاکس یقدرت آنت
هـا   کـنش  است که برهم نیا تینکته حائز اهم. داشته باشد ییبه تنها

ـ  يها یژگیو ـ گ يهـا  عصـاره  يبـرا  یقطع ـ  یاهی داروهـا نبـوده و    ای
اثر مورد  فیهستند که به شدت به نحوه توص يا گسترده يها یژگیو

 ن،یبنـابرا . انـد  اجـزاء وابسـته   يریو نسـبت بـه کـارگ    زانیانتظار و م
 ستندین یکیولوژیشده و الزاماً ب فیتعر یاضیها به صورت ر کنش برهم
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)Borgert et al., 2005 .(ـ  یعیو طب منیا  يهـا  دانیاکسـ  یبودن آنت
اندك در  ریدر مقاد باتیترک نیاست که ا قتیحق نیبر اساس ا یعیطب

اضـافه شـوند    ییوجود دارند و اگر قرار است به مواد غـذا  یاهیمواد گ
ـ آنها مد نظر قرار گ یمنیا يها جنبه دیبا بـه اثـرات    یابیبـا دسـت  . ردی
ـ  یاهیگ يها صارهع یدانیاکس یآنت تیدر فعال یستینرژیس از  تـوان  یم

استفاده از  انباریاز اثرات زاز هر عصاره استفاده نموده و  يکمتر ریمقاد
 ,.Jain et al(نمـود   يریجلـوگ  ییعصاره بـه تنهـا   کی ادیز ریمقاد

ـ  ). 2011 ـ در ترک یسـت ینرژیبـه اثـرات س   یابیدسـت  یبه طـور کل  بی
من، ارزان و کارآمـد  یا يها دانیاکس یاستفاده از آنت یها به معن عصاره

  .است
سبز و  يچا یاندیاکس یآنت يها یژگیو سهیمطالعه مقا نیهدف از ا

ــ يرزمــار ــل آنت ــواع  یو بررســ BHT يســنتز دانیاکســ یدر مقاب ان
ـ ا بیدر صورت ترک یاحتمال يها کنش برهم دو عصـاره و امکـان    نی

ــاســتفاده از ا ــا عصــاره نی ــراد يه ــیو ترک يانف ــوگ یب از  يریدر جل
  .بود ایروغن سو ونیداسیاکس

  
  ها مواد و روش

  ها و استخراج نمونه يساز آماده
و منابع  ياز دانشگاه کشاورز يز از مزارع رامسر و رزمارسب يچا

 طیمحـ  يشدن در دما ها پس از خشک نمونه. شد هیگرگان ته یعیطب
پودر شده و از الک  ابی، توسط آس)یفنل باتیحفظ حداکثر ترک يبرا(

ساعت  24سبز پس از  يچا یعصاره اتانول. شدند عبور داده 60با مش 
و % 95اتـانول   تریل یلیم 100سبز در  يچا درگرم پو 10 يغوطه ور

 یو عصـاره متـانول  ) Gramza, 2006(به دست آمد  طیمح يدر دما
و با نسبت ) Tavassoli & Emam Jomeh )2011به روش  يرزمار
ساعت در دسـتگاه   5به متانول خالص و به مدت  يپودر رزمار 20:1

حالل  انتخاب نوع(استخراج شد  گرادیدرجه سانت 50 يسوکسله و دما
 یابیمتفاوت و دسـت  يبر اساس منابع موجود، آزمون و خطا با حاللها

 يهـا  عصاره). مناسب انجام شد یدانیاکس یآنت تیبا فعال يا به عصاره
چرخان تحـت   کننده ریحاصل پس از صاف شدن، توسط دستگاه تبخ

کن  شده و با دستگاه خشک ظیتغل) IKA, RV05 Basicمدل (خالء 
 يهـا  نمونـه . خشـک شـدند  ) Operun, FDB550مـدل  ( يدانجمـا 
 ينگهدار گراد یدرجه سانت -18 يشده تا زمان مصرف در دما خشک
  .شد هیته يگلستان کردکو ایاز کارخانه عال ایروغن سو. شدند

  
 ها عصاره يآماده ساز

  . شدند هیته ریمورد آزمون به شرح ز ي ها مونهن 
 يسـنتز  دانیکسا یو آنت يسبز، رزمار يچا: يانفراد يها عصاره

BHT ــا ١ ــرم در  250و  200، 150، 100، 50 يدر غلظتهـ میکروگـ
  .لیتر میلی

ها در حاالت  عصاره بیترک: يسبز و رزمار يچا یبیترک يها عصاره
 250 و 200، 150، 100، 50 يهـا  بـه غلظـت   یابیدست يمختلف برا

دو عصاره به  بیترک يبرا یبیترک يها نسبت. لیتر میکروگرم در میلی
  .1:4و  4:1، 1:3، 2:2،3:1، 1:2، 2:1، 1:1ت صور

  
  ها  کل عصاره یفنل باتیترک يریاندازه گ

 نیهـا بـه روش فـول    کل موجود در عصـاره  یفنل باتیترک زانیم
ـ گ اندازه) Arabshahi & Urooj, 2007( وکالتهیس  ریمقـاد . شـد  يری

ه ها با توجه به معادله خط حاصل از نمودار استاندارد، ب فنل کل عصاره
  :شد انیب دیاس کیصورت معادل گال

A=  023/0 C+ 109/0 , R2= 997/0    )1(  
A   نـانومتر و   760جذب نمونـه درC    ـ گال دیغلظـت معـادل اسـ  کی
  .است) تریل یلیبر م کروگرمیم(

  
  DPPH 2 آزاد کالیآزمون مهار راد

هـا بـر اسـاس روش     آزاد توسـط عصـاره   کـال یمهـار راد  ییتوانا
Arabshahi & Urooj )2007( 1از نمونه بـه   تریل یلیم 3. انجام شد 

ها به  نمونه. اضافه شد DPPH موالر یلیم 1 یمحلول متانول تریل یلیم
ها در  جذب نمونه.قرار گرفت یکیو تار طیمح يدر دما قهیدق 30مدت 
محاسـبه   ریاز معادله ز کالیو درصد مهار راد يریگ نانومتر اندازه 517
  :شد

  مهار رادیکال آزاد=(%)                                  × 100)     2(
  

  کل یدانیاکس یآنت تیظرف
توسط نمونه ) III( بداتیبه مول) IV( بداتیمول لیآزمون تبد نیا 

اسـت   يدیاس طیدر مح بداتیکمپلکس سبز رنگ فسفات مول جادیو ا
)Prieto et al., 1999 .(1/0 تـر یل یلیم 1محلول نمونه با  تریل یلیم 

 28فســفات  میمــوالر، ســد 6/0 دیاســ کیســولفور(معــرف محلــول 
شده و به مـدت   بیک تر )موالر یلیم 4 بداتیمول ومیو آمون موالر یلیم

ها پس  جذب نمونه. قرار گرفت گرادیدرجه سانت 95 يدر دما قهیدق 90
  .شد يریگ نانومتر اندازه 695شدن در  از سرد
  

  یاءکنندگیقدرت اح
توسـط   3+اتـم آهـن    اءیقدرت اح یبررس يآزمون برا نیااساس 

از محلول  تریل یلیم Yildirim et al., 2001 .(1(ها انجام شد  عصاره
ـ یم 5/2نمونه با   5/2و ) pH 6/6مـوالر،   2/0(بـافر فسـفات    تـر یل یل

                                                        
1- Butylated hydroxytoluene 
2 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

 جذب شاهد - جذب نمونه

 جذب نمونه
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شـد و   بیترک )g l-1 10;K3Fe (CN)( دیانیس يفر میپتاس تریل یلیم
ـ حـرارت د  گرادیدرجه سـانت  50در  قهیدق 30به مدت   5/2سـپس  . دی

 10اضافه شده و به مدت ) l-1 g 100( دیاس کیاست کلرو يتر تریل یلیم
 5/2بـا   یاز محلول سـطح  تریل یلیم 5/2 تاًینها. شد فوژیسانتر قهیدق
ـ کلر تریل یلیم 5/0آب مقطر و  تریل یلیم ـ ترک) g l-1 100(آهـن   دی  بی

 شـتر یجـذب ب . شـد  يریگ اندازهنانومتر  700ها در  شده و جذب نمونه
  .است شتریب یکنندگ اءینشانگر قدرت اح

  
  ها  عصاره نیب یستینرژیاثر س
ـ   سـه یمقا يبرا ـ یترک يهـا  عصـاره  یدانیاکسـ  یقـدرت آنت بـا   یب
حاصل  یتجرب ریمقاد میکه از تقس SE 1 فاکتور ،يانفراد يها عصاره

ـ  يها یژگیو يمحاسبه شده برا ریها بر مقاد از آزمون  یدانیاکسـ  یآنت
محاسبه شده  ریمقاد. قرار گرفت یمورد بررس دیآ یم دست هها ب عصاره

دو عصاره در هر آزمون بـه   یدانیاکس یت آنتیفعال نیانگیبه صورت م
  ).Queiros et al., 2009(دست آمد 

)3(                                                                = SE   
  

 ریمقـاد  ،یسـت ینرژیر سدهنده اث نشان 1از  شتریب SE ریمقاد
دهنده  نشان 1کمتر از  ریو مقاد یشیدهنده اثر افزا نشان 1برابر با 

  ).Fuhrman et al., 2000(است  یستیاثر آنتاگون
  

  2GC  روغن توسط باتیترک زیآنال
ــرا ــیتع يب ــپروفا نی ــ لی ــ دیاس ــو یچرب ــن س ــتگاه  ایروغ از دس

بــا ) GC Agilent Technology 6890N( يگــاز یکرومــاتوگراف
ـ و ضـخامت ال  متر یلیم 25/0 یمتر، قطر داخل 60ستون به طول   هی

 Agilent Technology DB-23و از نـــوع  کرومتـــریم 25/0
 180آون  ییابتدا يدما: بود بیترت نیبه ا زین ییبرنامه دما. شد استفاده

درجه  220دما تا  شیافزا قه،یدق 20دما  نیتوقف در ا گراد،یدرجه سانت
دما تا  شیافزا قه،یدر دق گرادیدرجه سانت 4 ییدما انیادبا گر گرادیسانت
و  قـه یدر دق گرادیدرجـه سـانت   3 ییدما بیبا ش گرادیدرجه سانت 250

بـه  % 999/99 صبـا خلـو   تروژنیاز گاز ن. قهیدق 8دما  نیتوقف در ا
  .شد عنوان فاز متحرك استفاده

  

 ایدر روغن سو یدانیاکس یآنت تیفعال
ـ افزودن  ریبل، تأثمراحل ق جیبر اساس نتا اثـر   ينمونـه دارا  کی

 يهـا  به همراه نمونه یستیاثر آنتاگون ينمونه دارا کیو  یستینرژیس

                                                        
1- Synergistic Effect 
2- Gas Chromatography 

 دنیاکسـ  یمنتخب به همراه آنت یبیترک يها مربوط به نمونه يانفراد
 یمـورد بررسـ   ایروغن سو ونیداسیاز اکس يریدر جلوگ BHT يسنتز
گرفتنـد   درجـه قـرار   60 يروز در دما 20مدت  بهها  نمونه. گرفت قرار

ـ گ انـدازه  کباریروز  5هر  دیعدد پراکس). شده عیتسر ونیداسیاکس(  يری
 ). Azizkhani & Zandi, 2009(شد 

  

  ایدر روغن سو دیعدد پراکس يریگ اندازه
روغن  ونیداسیاکس هیمحصوالت اول يریگ اندازه يآزمون برا نیا

ه عنوان تعداد دوره القاء ب. انجام شد AOCS) 2003(بر اساس روش 
ـ یم 20به  دیعدد پراکس دنیرس يبرا ازیمورد ن يروزها ـ  یل  واالن یاک

ـ فسـاد روغـن در ا   یبا توجه به اصل عمـوم ( لوگرمیبر ک ژنیاکس  نی
  ). Economou et al., 1991(محاسبه شد )  نقطه

  
  روغن ستمیدر س یستینرژیاثر س

 ,.Bishov et al(محاسـبه شـد    ریبه صورت ز سمینرژیدرصد س
1977:(  

)4(    
)(

)()()(% 21

IPcIPm
IPcIPIPcIPIPcIPmSyn


  

IPm  وIPc بیــترک يدوره القــاء روغــن حــاو   بیــبــه ترت 
و  IP1و  دانیاکسـ  یو دوره القاء نمونه کنترل فاقد آنت ها دانیاکس یآنت

IP2 مثبت  ریمقاد. است دانیاکس ینوع آنت کی يدوره القاء روغن حاو
 یستیدهنده اثر آنتاگون نشان یمنف ریو مقاد یستینرژیدهنده اثر س نشان
  .است

  
  

   يداریفاکتور پا
 بیو ترک يانفراد یدانیاکس یآنت يها نمونه  يداریفاکتورپا یابیارز

 ,Yanishlieva & Marinova(محاسـبه شـد    ذیـل  آنها از رابطـه  

1996.(  
  فاکتور پایداري=                                                       ) 5(

  
  تحلیل داده ها تجزیه و

و بـه روش   یها در سه تکرار و در قالب طرح کامالً تصادف آزمون
دانکن  نیانگیم سهیو مقا ANOVA انسیوار زیآنال ل،یآزمون فاکتور

  .انجام شد
  

  نتایج و بحث
  ها کل عصاره یفنل باتیترک يریاندازه گ

سبز و  يچا يها کل عصاره یفنل باتیترک سهیحاصل از مقا جیانت
فنـل   شده، يریگ اندازه ریبر اساس مقاد. آمده است 1در شکل  يرزمار

 مقدار تجربی

 مقدار محاسبه شده

 دوره القاء در حضور آنتی اکسیدان

 دوره القاء بدون حضور آنتی اکسیدان
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از فنـل   شـتر یب) P>05/0( يدار یسبز به شکل معن يکل عصاره چا
  .بود يکل عصاره رزمار

  
ـ گال گرم یلیم(فنل کل  نیانگیم سهیمقا -1شکل  ـ  کی در گـرم   دیاس

  يسبز و رزمار يچا يها عصاره) شده يزدرایعصاره فر
  

 يهـا  آزاد توسط گـروه  يها کالیمهار راد ییوانات لیها به دل فنل
 ,.Hatano et al(هسـتند   یمهمـ  یاهیگ باتیخود ترک لیدروکسیه

 یفنل باتیترک زانیم يبرا یمتفاوت ریدر مطالعات مختلف مقاد). 1989
ـ ا. مختلف ارائه شده است يها استخراج شده توسط حالل  ریمقـاد  نی

کـه در آن کشـت شـده و     يا و منطقـه  اهیگ وعمختلف استخراج به ن
  .دارد یاستخراج بستگ طیشرا

 Gramza ــاران ــابه ا) 2006و  2005( و همک ــه روش مش ــب  نی
اسـتفاده   ياستخراج عصاره چـا  يمطالعه از دو حالل اتانول و آب برا

استخراج شده را توسط اتانول گزارش  نیکاتچ زانیم نیشترینموده و ب
ل آب، اتانول و متانول از سه حال) 2007( و همکاران Perez. نمودند

  .استفاده نمودند ياستخراج عصاره رزمار يبرا
Tavassoli & Emam Jomeh )2011 (یفنل کل عصاره متانول 

  . در گرم نمونه محاسبه نمودند دیاس کیگال گرم یلیم 9/49را  يرزمار
مطالعـه مـورد توجـه     نیها در ا نمونه يساز که در آماده يگرید عامل

  .ها بود خشک کردن نمونهقرار گرفت، روش 
 Rhim ـ روش خشـک کـردن بـر فعال    ریتـأث ) 2009( و همکاران  تی

نمودند که اکثـر   انیرا مطالعه نموده و ب 1جیوانگ اهیگ یدانیاکس یآنت
) يدیداغ و خشک کردن خورش يشامل هوا(خشک کردن  يها روش

ـ  جـه، یدرنت. دارند یدانیاکس یآنت تیبر فعال یاثرات نامطلوب روش  کی
بـر   ياثر بارز تواند یها م از استخراج نمونه شیک کردن مناسب پخش
در ). Anwar et al., 2013(باشد  داشته دانیاکس یآنت باتیترک یابیباز

ـ و جر طیمح يخشک کردن در دما طیمطالعه شرا نیا هـوا بـود    انی
فعـال   بـات یدر مـورد ترک  بیتخر نیکه کمتر رود یانتظار م جهیرنتد

  .باشد داده  يها رو نمونه
  DPPH آزاد کالیراد

                                                        
1- Jiwhang 

نشـان   2در شکل  DPPHآزاد  کالیها در مهار راد عصاره ییتوانا
مورد آزمون  يها عصاره شود یهمانطور که مشاهده م. شده است داده  

ـ     یدر تمام  ییتوانـا ) P>05/0( يدار یسطوح غلظـت بـه شـکل معن
ـ   سـه یدر مقا DPPHآزاد  کالیدر مهار راد يشتریب  دانیاکسـ  یبـا آنت

هـا تـا    آزاد توسـط عصـاره   کـال یراد هارم ریمقاد. دارند BHT يسنتز
وابسته به غلظت بوده اما پـس از   تریل یلیبر م کروگرمیم 150غلظت 
آزاد  کـال یمهـار راد  ییتوانـا  شیدر افـزا  يریغلظـت تـأث   شیآن افزا

DPPH کمتـر، اثـر    يها در غلظت نیهمچن. ها نداشت توسط عصاره
غلظـت،   شیفـزا بود اما با ا يعصاره رزماراز  شتریسبز ب يعصاره چا

ــا ــد معکــوس شــد نی ــار راد. رون ــه کــالیمه ــا آزاد توســط نمون  يه
 Bidchol(آنان است  یدهندگ دروژنیه تیفعال لیبه دل دانیاکس یآنت

et al., 2011 .(مشاهده شده بـا   یکالیضدراد تیمطالعه، فعال نیدر ا
  .ط بودمرتب یمورد بررس يها عصاره یفنل باتیترک زانیم

  

  
در  DPPHآزاد  کــالیدرصــد مهــار راد نیانگیــم ســهیمقا -2شــکل 
  BHTو  يسبز و رزمار يچا يها مختلف عصاره يها غلظت

ـ   انگریدر هر غلظت ب رمشابهیحروف غ(  05/0در سـطح احتمـال    دار یاخـتالف معن
  )است

ـ یحالت ترک کیدو عصاره، در  نیا نیب یستینرژیمحاسبات اثر س  ،یب
1<SE  1ت حال کیو=SE   ـ بـه ترت (را نشـان داد و  SE=  12/1 بی

00/1 =SEبــر  کروگــرمیم 100و  50 یبــیترک يهــا غلظــت ي، بــرا
 يریپذ و اثر جمع یستینرژیوجود اثر س یبه معن بیکه به ترت)تریل یلیم

 یسـت ینرژیاست که اثر س یمعن نیاحاصل به  جهینت). 3شکل (است 
اسـتفاده   يمسـاو  زانیمشاهده شد که از هر دو عصاره به م یدر زمان

در  يانفـراد  بـات یغلظت ترک نینشان دهنده ارتباط ب جینتا .شده بود
SE و  بیعصاره در ترک کیغلظت  شیافزا نیب یبودند اما ارتباط خط

اثرات  يشده برا شنهادیپ سمیمکان .مشاهده نشد یستینرژیاثر س جادیا
ـ رکمشاهده شده عبارت است از انتقـال الکتـرون از ت   یستینرژیس  بی

ـ  تیفعال يدارا ـ بـه ترک  تـر  فیضـع  یدانیاکسـ  یآنت ـ فعال يدارا بی  تی
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ـ مجـدد ترک  اءیاح جهیو در نت تر يقو یدانیاکس یآنت کـه   تـر  يقـو  بی
ادامه رونـد   جهیداده و در نت یطیآزاد مح کالیخود را به راد دروژنیه

کـاهش   ای شیافزا. تر يقو دانیاکس یآنت نیآزاد توسط ا کالیمهار راد
مؤثر  ییها کنش ن برهمیممکن است بر چن بیچند ترک ای کیغلظت 

  .را کاهش دهد یدانیاکس یآنت تیبوده و فعال

  
 يبرا یتجرب ریمحاسبه شده و مقاد ریمقاد نیانگیم سهیمقا -3شکل 

  یبیترک يها در نمونه DPPHآزاد  کالیدرصد مهار راد
ـ  انگریدر هر غلظت ب رمشابهیحروف غ(   05/0احتمـال   در سـطح  دار یاختالف معن

  )است
  

  کل یدانیاکس یآنت تیظرف
کــل بــه منظــور  یدانیاکســ یآنتــ تیــظرف يریــگ آزمــون انــدازه

محلـول در   یدانیاکس یآنت باتیترک یدانیاکس یآنت تیظرف يساز یکم
 تیـ ظرف سـه یحاصـل از مقا  جینتـا . انجام شد یآب و محلول در چرب

تـا   50(ها  لظتغ یها نشان داد که در تمام کل عصاره یدانیاکس یآنت
به شـکل   يسبز و رزمار يچا يها ارهعص) تریل یلیبر م کرگرمیم 250
ـ  ) P>05/0( يدار یمعن عمـل   BHT يسـنتز  دانیاکسـ  یبهتـر از آنت

 ییتوانـا  يسـبز و رزمـار   يدو عصاره چـا  جهیدرنت). 4شکل (نمودند 
ـ بـه عنـوان پا   توانند یداشته و م یده در الکترون يشتریب دهنـده   انی

را به انـواع   دآزا کالیفعال راد يها کترون عمل نموه و گونهال رهیزنج
 ).Dorman et al., 2003(کننــد  لیتبــد دارتریــپا یکــالیراد ریــغ

به غلظـت نشـان دادنـد بـه      یخوب یدو عصاره وابستگ نیا نیهمچن
کل  یدانیاکس یآنت تیدو عصاره، ظرف نیغلظت ا شیبا افزا که يطور

سـبز بـه غلظـت،     يعصاره چا یتگوابس نیهمچن. افتی شیآنها افزا
ـ ب) 2011( و همکاران Raghu .بود يراز رزما شتریب نمودنـد کـه    انی

ـ مختلف متفـاوت اسـت و ا   اهانیگ یدانیاکس یآنت تیفعال تفـاوت   نی
ـ  بـات یترک يتفـاوت سـاختار   لیممکن است به دل ـ  ،یفنل  يالگـو  ای

ممکن  یاهیگ يها عصاره. آنها باشد ونیالسیو مت ونیالسیدروکسیه
آسـکوربات،   ها، نیمانند پروتئ دانیاکس یآنت باتیترک ریسا ياست حاو

 تیــظرف شیباشــند کــه در افــزا... بتــا کــاروتن، آلفــا توکــوفرول و 
  .کل نقش دارند یدانیاکس یآنت

  
 يهـا  کـل غلظـت   یدانیاکس یآنت تیظرف نیانگیم سهیمقا -4شکل 

  BHTو  يسبز و رزمار يچا يها مختلف عصاره
ـ  انگریدر هر غلظت ب رمشابهیحروف غ(   05/0در سـطح احتمـال    دار یاختالف معن

  )است
ـ یکدام از حاالت ترک چیها، در ه عصاره بیدر آزمون ترک اثـر   یب

اثر ). 5شکل (بود  SE< 1حاالت  ینشد و در تمام دهید یستینرژیس
 شیو افـزا  بیاست که حاالت مختلف ترک یمعن نیمشاهده شده به ا

دو  نیکنش ا برهم تیوضع رییدر تغ ياثر ب،یرکها در ت غلظت عصاره
فعال مختلف با  ستیز باتیترک يدارا مختلف ییمواد غذا. ماده ندارد

  . متفاوت هستند یدانیاکس  یآنت يها تیظرف

  
 يبرا یتجرب ریمحاسبه شده و مقاد ریمقاد نیانگیم سهیمقا -5شکل 

   یبیترک يها کل در نمونه یدانیاکس یآنت تیظرف
ـ   انگریدر هر غلظت ب رمشابهیغحروف (  05/0در سـطح احتمـال    دار یاخـتالف معن

  )است
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ــا کــهیزمان ــذا نی ــواد غ ــا هــم مصــرف شــوند، ظرف  ییم ــب  تی
ـ  سمیآنتاگون سم،ینرژیس ریکل ممکن است تحت تأث یدانیاکس یآنت  ای

کنـد   جادیا يدیجد یکیولوژیزیف يها یژگیقرارگرفته و و يریپذ جمع
)Wang et al., 2011 .(Heo و همکاران )تیظرف یبه بررس) 2007 

 يهـا  سـتم یدر س یبیو ترک يانفراد یفنل باتیکل ترک یدانیاکس یآنت
ـ مورد مطالعه در ا یفنل باتیترک. مدل پرداختند پـژوهش از انـواع    نی

ـ کلروژن ن،یمانند کاتچ جاتیو سبز ها وهیموجود در اکثر م  د،یاسـ  کی
ــ ــد... و  نیدیانیس ــا هعصــار. بودن ــورت ا ه ــه ص ــرادب ــظرف ينف  تی
 بیدر حالت ترک کهینشان دادند در حال یکل قابل توجه یدانیاکس یآنت

مشاهده نشد و تنها اثر  یستینرژیاثر س چگونهیه یسه ماده فنل ایدو 
  .بود يریپذ شده، جمع جادیا

  
  یاءکنندگیقدرت اح

ـ  شود، یمشاهده م 6همانگونه که در شکل   يهـا  عصـاره  نیدر ب
سبز  يچا يبرا تریل یلیبر م کروگرمیم 50غلظت مورد آزمون، تنها در 

  سبز، به  يچا يبرا تریل یلیبر م کروگرمیم 125و در غلظت  يو رزمار
 دانیاکس یاز آنت شیب یکنندگ اءیقدرت اح) P>05/0( يدار یشکل معن

مربـوط بـه    یبه طور کل یکنندگ اءیاح يها یژگیو. بود BHT يسنتز
ـ که با دادن ه) Pin, 1988(است  کننده اءیاح باتیوجود ترک  دروژن،ی

  ). Gordon, 1990( شوند یآزاد م کالیراد رهیمنجر به شکستن زنج

  
مختلـف   يهـا  غلظت یکنندگ اءیقدرت اح نیانگیم سهیمقا -6شکل 
   BHTو  يسبز و رزمار يچا يها عصاره

ـ   انگریدر هر غلظت ب رمشابهیحروف غ(  05/0در سـطح احتمـال    دار یاخـتالف معن
  )است

 ییکـم توانـا   يها مورد آزمون در غلظت يها عصاره کهیوجودبا 
ـ را نداشتند، اما پس از ترک BHTرقابت با   یهـا، در تمـام   عصـاره  بی

ـ یبه جز غلظـت ترک (حاالت  ـ یبـر م  کروگـرم یم 50 یب ، اثـر  )تـر یل یل
در غلظـت  ). 7شکل (مشاهده شد ) P>05/0( يدار یمعن یستینرژیس

بـه   ينسـبت چـا   شیبـا افـزا   ،تـر یل یلیدر م کروگرمیم 125 یبیترک
 رینسبت تأث رییتغ نیا شتر،یاما در غلظت ب. افتی شیافزا SE ،يرزمار

 .دیرسـ  1:4نسـبت بـه    نیکه ا یاز زمان رینداشت به غ SEدر  يادیز

Hidalgo بـات یترک يهـا  کـنش  برهم یبه بررس) 2010( و همکاران 
دست آمده از  به جینمودند که گرچه نتا انیآنها ب. پرداختند يدیفالونوئ
تفاوت را با توجه بـه   نیبتوان ا دیمختلف متفاوت بود، شا يها آزمون

 حیها توضـ  حالل عتیو طب باتیترک يریپذ و واکنش ییایمیش عتیطب
مشخص به ساختار  باتیترک یدانیاکس یآنت لیپتانس یلبه طور ک. داد

  .آنها وابسته است

  
 يبرا یتجرب ریمقادمحاسبه شده و  ریمقاد نیانگیم سهیمقا -7شکل 

  یبیترک يها در نمونه یاءکنندگیقدرت اح
ـ  انگریدر هر غلظت ب رمشابهیحروف غ(   05/0در سـطح احتمـال    دار یاختالف معن

  )است
  

  GC روغن توسط باتیترک زیآنال
ـ نشـان داد کـه پروفا   يگـاز  یحاصـل از کرومـاتوگراف   جینتا  لی

ــ ــو  یدچربیاس ــن س ــامل  ایروغ ــپالمت% 86/10ش ــ کی % 1/2 د،یاس
  % 73/6 د،یاس کینولئیل% 11/53 د،یاس کیاولئ% 35/22 د،یاس کیاستئار

  . چرب است يدهایاس ریسا% 85/4و  دیاس کینولنیل
  
  ایدر روغن سو دیعدد پراکس يریگ اندازه
ـ گ حاصل از اندازه جیروزه، نتا 20 یدوره زمان کی یط عـدد   يری
  مورد  يها نمونه ییروز نشان دهنده توانا 5ها در فاصله  نمونه دیپراکس

 ونیداسـ یحاصـل از اکس  هیمحصوالت اول دیاز تول يریآزمون در جلوگ
  مختلف با  يها عصاره ییتوانا نیب يدار یاختالف معن. بود ایروغن سو

 ییشد، که نشان دهنـده توانـا   دهید BHT دانیاکس یآنتو با  گریکدی
ـ  BHT نیگزیبـه عنـوان جـا    يریها در به کـارگ  عصاره نیا در  یحت

توسـط   دیپراکسـ  دیاثر ممانعت از تول نیشتریب. کم است اریبس ریمقاد
دوره  کـه یبود؛ بـه طور  تریل یلیبر م کروگرمیم 100با غلظت  يرزمار

در  ).1و جـدول   8شـکل  (شـد   اسبهروز مح 14نمونه  نیا يالقاء برا
ـ یترک يهـا  مورد نمونه ـ مشـاهده نشـد امـا ا    یسـت ینرژیاثـر س  یب  نی
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 تـوان  یم جهیعمل نمودند؛ درنت BHTبهتر از  زین یبیترک يها عصاره
 تیروغن بر فعال دهیچیپ ستمیس طیها در شرا گفت قرار گرفتن عصاره

قدرت  يریگ ازهآزمون اند دیو نوع برهم کنش آنها مؤثر بوده است و با
روغن بـه   ونیداسیاز اکس يریدر جلوگ یبیو ترک يانفراد يها عصاره
قـدرت  . شود یها بررس آزمون ریسا آزمون مجزا و در کنار کیعنوان 

 يچـا >100يرزمار ب،یآزمون به ترت نیها در ا عصاره یدانیاکس یآنت
 يچـا >25يرزمـار :25سبز يچا>50سبز يچا>100 يرزمار:50سبز
  .بود BHT>25يرزمار>25سبز

 
 یط ایمنتخب در روغن سو يها ماریت دیعدد پراکس راتییتغ -8شکل 

  يزمان نگهدار
  

  ها کنش عصاره و نوع برهم يداریاء، فاکتور پادوره الق - 1جدول 
  نشکبرهم   پایداريفاکتور  دوره القاء  

    e6/12  e16/1  25چاي سبز 
    c3/13  c22/1  50چاي سبز 

    f1/12  f11/1  25رزماري 
    a14 a28/1  100رزماري 

  آنتاگونیسم  d13  d19/1  25رزماري:25چاي سبز
  یسمآنتاگون  b4/13  b23/1  100رزماري:50چاي سبز

BHT  g5/11  g06/1    
    -  h9/10  شاهد

  
  يداریفاکتور پا

 2منتخب در جدول  يمارهایت يمحاسبه شده برا يدریفاکتور پا
مربوط به  يداریپا نیشتریب شود، یهمانگونه که مشاهده م. آمده است

اما در . بوده است تریل یلیبر م کروگرمیم 100با غلظت  يعصاره رزمار
  .محاسبه شد يسبز بهتر از رزمار يد چابرابر، عملکر يها غلظت

  
  نتیجه گیري

ــ یمطالعــه، ارتبــاط خــوب نیــدر ا و  یفنلــ بــاتیترک زانیــم نیب
سـبز بـا    يچـا  کـه یمشاهده شـد بـه طور   یدانیاکس یآنت يها یژگیو

دو  نیا. نشان داد ينسبت به رزمار يبهتر جینتا شتر،یب یفنل باتیترک
 تیـ ظرف يریگ و اندازه DPPHآزاد  کالیعصاره در دو آزمون مهار راد

عمل نمودند امـا در آزمـون قـدرت     BHTکل بهتر از  یدانیاکس یآنت
در . را نداشتند يسنتز دانیاکس یآنت نیرقابت با ا ییتوانا ،یکنندگ اءیاح
ـ  یکیولوژیب ستمیس کی ـ   هـم  بـر نـوع بـر    یعوامل مختلف  نیکـنش ب

از عوامل  اه دانیاکس یآنت یبیغلظت و نسبت ترک. ها مؤثر است عصاره
مختلـف   يها در آزمون یبیترک يها عصاره. بحث هستند نیمهم در ا

 ب،یحاالت مختلف ترک نیاز ب کهیبه طور. را نشان دادند یرفتار متفاوت
فقـط در دو حالـت و در آزمـون     DPPHآزاد  کالیدر آزمون مهار راد

ـ بـه اسـتثناء    ،یکنندگ اءیقدرت اح حالـت، در تمـام حـاالت اثـر      کی
کـل در   یدانیاکسـ  یآنت تیمشاهده شد اما در آزمون ظرف یتسینرژیس
اثــر  رســد یبــه نظــر مــ. رخ نــداد ســمینرژیاز حــاالت، س چکــدامیه
مختلف و  يها دانیاکس یآنت یکنندگ اءیدر قدرت اح شتریب یستینرژیس

. آنهـا نقـش دارد   یعیبه حالت طب ها دانیاکس یآزاد آنت کالیراد لیتبد
 یستینشان دهنده اثر آنتاگون دیر آزمون پراکسدوره القاء د يریگ اندازه

 BHTنسـبت بـه    يمنتخب بود، گرچه عملکرد بهتر يها صارهع نیب
 يهـا  و در آزمـون  بیها پس از ترک رفتار متفاوت عصاره. نشان دادند

 ,.Viera et alو  Queiros et al., 2009مشابه مطالعـات  (مختلف 
 يریپـذ  و واکنش عتیطب ،ییایمیش یاساس مبان بر توان یرا م) 2012

 ونیزاسـ یمریممکن اسـت پل . نمود هیتوج ها موجود در عصاره باتیترک
ها شـود   عصاره یدانیاکس یرفتار آنت رییمجزا منجر به تغ باتیترک نیب
)Pinelo et al., 2004 .(ییو شکل فضـا  ییایمیساختار ش نیهمچن 

 Queiros et(مؤثر است  دانیاکس یبر عملکرد آنت طیها در مح مولکول
al., 2009 .(يهـا  عصـاره  ییدهنده توانـا  نشان رحاض قیتحق تاً،ینها 

ــمــورد آزمــون و ترک ــه عنــوان جــا یمعرفــ يآنهــا بــرا بی  نیگزیب
  .بود BHT يسنتز دانیاکس یآنت

  
  تشکر و قدردانی

مـواد   یمیشـ  شـگاه یآزما تیریمـد  ان،یاز دکتر حجاز سندگانینو
ـ  م لیبه دل  ياداره استاندارد سار ییغذا ـ در یسـاعدت ب در انجـام   غی
 .کمال تشکر را دارند شاتیآزما
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