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  1چکیده
اکسیدانی عصاره گزنه در روغن سویا، از روش غرقابی براي استخراج  منظور بررسی خاصیت آنتی به

 و کلروفرم بر میزان  درصد80 آب، متانول ؛ثیر سه حاللأهمچنین ت. عصاره از گیاه گزنه استفاده شد
 پیکریل - 1 - دي فنیل - 2´ وDPPH )2زي رادیکال اندا یبات فنولی و فالونوئیدي، به داماستخراج ترک

ترین درصد بازده  عصاره آبی بیش. اندازي اکسیداسیون روغن سویا بررسی شدخیرأ به ت و)هیدرازیل
 ترین میزان استخراج ترکیبات فنولی و فالونوئیدي و کمترین میزان استخراج و عصاره کلروفرمی بیش

هر سه عصاره آبی، سپس اثر .  داشتندDPPHهاي   رادیکال درصد50سازي  غلظت عصاره را براي پاك
در به تاخیر انداختن اکسیداسیون ) ام پی  پی800 و 500، 200(  گزنه در سه سطح غلظتمتانولی و کلروفرمی

بوتیلید هیدروکسی  و )BHA( بوتیلید هیدروکسی آنیزول هاي سنتزي ناکسیدا در روغن سویا با اثر آنتی
از طریق تعیین عدد پراکسید و عدد اسید تیوباربیتوریک ) ام پی  پی200 و 100(و سطح  در د)BHT(تولوئن 

ها قادرند تا حد   از عصارههاي باالیی ند که غلظت نشان دادنتایج این آزمایش. ندمورد مقایسه قرار گرفت
ترین اثر  شفرمی بیام عصاره کلرو پی  پی800 در بین تیمارها، غلظت. نمایند روند اکسیداسیون را کند زیادي

اکسیدان سنتزي   بهتر از آنتی حتی قابل قیاس بوده وBHTاکسیدان سنتزي   و با آنتیاکسیدانی را داشت آنتی
BHA هاي طبیعی معرفی  اکسیدان  آنتیعنوان منبعی از هاي گزنه را به توان برگ ین ترتیب میه اب. نمود عمل

  .ها دانست  در برگلیفنونمود و این اثر را ناشی از حضور ترکیبات 
  

  ، روغن سویافنولیاکسیدان، ترکیبات  گزنه، استخراج، آنتی : کلیديهاي واژه

                                                
  m.ghrekhani@yahoo.com : مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
 بر تامین انرژي نقش مهمی در ارزشی هستند که عالوه  باها ترکیبات غذایی وغنرها و  چربی

ها و  چربییون اکسیداس.  جاي دارندمواد غذایی ضروري داشته و در گروه  انسانسالمت و ادامه حیات
 اي و هضمی غذا دست رفتن کیفیت تغذیهوري و نگهداري غذاها نه تنها باعث از طی فرآ ها روغن

هاي  کند که این ترکیبات منجر به واکنش هاي آزاد تولید می  مانند رادیکالترکیباتی بلکه ،شود می
هاي آزاد  ثر رادیکال نقش مؤعه علم بیوشیمیبا توس. شوند  بیولوژیکی می شیمیایی و احتماالًنامطلوب

هایی مثل  هاي آزاد و اکسیژن فعال در بیماري  رادیکالنقش و شده استها مشخص  در خیلی از بیماري
  ).2007احمدي و همکاران، ( تصلب شرایین، سرطان و پیري زودرس مورد توجه است

نعت از اکسیداسیون، از ها ترکیباتی هستند که با جذب رادیکال آزاد و در نتیجه مما اکسیدان آنتی
هایی که بنیان  اکسیدان خصوص آنتی به. کنند میها جلوگیري  فساد، تغییر رنگ و یا تند شدن چربی

ها  ی در جلوگیري از اکسیداسیون چربیباشند، نقش مهم  را دارا میOHحلقوي فنولی حاوي گروه 
  .)1996فنما،  (دارند

 گزارش شده و در حیوانات ي سنتزيها اناکسید اخیراً عوارض نامطلوبی از مصرف آنتی
چه  اگر.)2008زاده و همکاران،  ابراهیم (ندا آسیب کبدي شدهزایی و  آزمایشگاهی باعث سرطان

هاي بدون  اکسیدان شوند ولی نیاز به انواع آنتی هاي سنتزي در مقادیر کم استفاده می اکسیدان آنتی
مدت این  ان عوارض ناشی از مصرف طوالنیتو شود زیرا که نمی عوارض جانبی نیز احساس می

هاي سنتزي منجر به  اکسیدان بنابراین جستجو براي جایگزینی آنتی. ترکیبات را در انسان نادیده گرفت
ها، گیاهان دارویی،  ها، سبزي میوه. ي از منابع گیاهی گردیده استدهاي متعد اکسیدان بررسی آنتی

 دنشو هاي طبیعی در نظر گرفته می اکسیدان آنتینوان منابع بالقوه ع ها و پوست درختان به ها، ادویه آجیل
هاي اخیر مطالعات بسیاري در جهت بررسی و استخراج  در سال .)1995مهدوي و همکاران، (

توان به استخراج ترکیبات فنولی  هاي طبیعی از گیاهان مختلف صورت گرفته است که می اکسیدان آنتی
توت  ، برگ شاه)2005ملو و همکاران، (، گشنیز )2000 همکاران، شوبانا و(از میخک و نعناع 

، احمدي و همکاران(، کرفس کوهی )2008ارکان و همکاران، (، رزماري )2007، عربشاهی و اروج(
  . اشاره نمود)2008لوراچ و همکاران، (هاي کاهو   برگو) 2007

اکسیدانی و میزان ترکیبات  ت آنتیفعالییکی از گیاهانی که امکان بررسی و مطالعه بیشتر از نظر 
ها بخش دارویی این  برگ.  است)Urtica dioica( فنولی و فالونوئیدي براي آن وجود دارد گیاه گزنه
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آورنده قند خون و اسید اوریک و  عنوان مدر، پایین صورت خوراکی به گزنه به. دنده گیاه را تشکیل می
هاي التهابی و   و مو از جمله اگزما، بیماري پوستهاي ر درمان برخی از بیماريصورت موضعی د به

در ایران این گیاه  ).2002 فارماکوپه گیاهی ایران،( گیرد حتی در درمان ریزش مو مورد استفاده قرار می
 .دروی  می کشورغربی مالی و کرانه خزر و شمالویژه مناطق ش در نواحی مرطوب غالب نقاط ایران به

هاي مختلف  هاي گزنه با حالل اکسیدانی برگ بات فنولی و فعالیت آنتیدر این مطالعه میزان ترکی
غن سویا مورد اندازي اکسیداسیون روهاي حاصله در به تاخیر اکسیدانی عصاره بررسی گردید و اثر آنتی

  .ارزیابی قرار گرفت
  

  ها مواد و روش
در  اقع در گرگانپیچ و از منطقه هزار)Urtica dioica( گیاه گزنه: مواد گیاهی و شیمیایی

 و تحت شرایط ندها جدا گردید هاي آن از ساقه  و سپس برگآوري شد جمع 1387ماه  اردیبهشت
 و با استفاده از دستگاه ندطبیعی محیطی و با استفاده از جریان هواي خشک در سایه خشک گردید

 در )هفته بعدیک  (هاي خشک شده تا زمان آزمایش نمونه. ند به پودر تبدیل شد40آسیاب با مش 
مواد شیمیایی مورد نیاز از شرکت مرك تهیه . ند نگهداري شد)گراد  درجه سانتی-18 (یخچال زیر صفر

  .شدند
از روش استخراج غرقابی استفاده در استخراج ترکیبات فنولی و فالونوئیدي  :روش استخراج غرقابی

 هر یک از  با)ماده گیاهی: لحال (1:6 با نسبت  گرم پودر برگ خشک شده گزنه50در این روش . شد
مخلوط و در دماي اتاق  ر در یک دکانتوطور جداگانه  و کلروفرم به درصد80هاي آب، متانول حالل

 از مواد گیاهی جدا )42واتمن شماره  ( ساعت عصاره با استفاده از کاغذ صافی24گردید و پس از 
 حلول عصاره جدا گردید و عصارهاز مکننده چرخان حالل با استفاده از دستگاه تبخیرسپس . گردید

 مراحل ذکر شده براي هر . نگهداري شدگراد  درجه سانتی4 با دماي  حاصله در یخچال)ماده خشک(
  .ندطور جداگانه انجام شد ها به یک از حالل

حالل موجود در عصاره حاصل از روش استخراج غرقابی توسط دستگاه : محاسبه بازده استخراج
با محاسبه وزن اولیه بالن و وزن نهایی آن که حاوي ماده خشک بر . خشی تبخیر شدتبخیر در خال چر

صورت  جاي مانده است، مقدار کل ماده خشک استخراج شده در مرحله استخراج محاسبه شد و به
  .بیان گردید)  گرم نمونه خشک100گرم به (درصد 
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 لی موجود در عصاره این گیاه از طریقفنومقدار کل ترکیبات : گیري مقدار کل ترکیبات فنولی اندازه
دونالد و همکاران  مک روش بقمطا.  مورد بررسی قرار گرفت1وسیوکالت - سنجی به روش فولین رنگ

که با آب مقطر ( و سیوکالت-لیتر از معرف فولین  میلی5 با لیتر از عصاره استخراجی  میلی5/0 ،)2001(
 مخلوط. خوبی مخلوط شد  موالر به1 کربنات سدیم للوحلیتر از م  میلی4 و ) برابر رقیق شده بود10
سپس مقدار جذب محلول توسط دستگاه اسپکتروفتومتر .  دقیقه در دماي اتاق قرار گرفت15 مدت  به

بر ادله خط رسم شده مقدار کل ترکیبات فنولی با استفاده از مع.  نانومتر خوانده شد765در طول موج 
  . بیان گردید)ماده خشک(عصاره گرم در گرم  لیصورت می مبناي اسید گالیک و به

مقدار کل ترکیبات فالونوئیدي هر عصاره از طریق : گیري مقدار کل ترکیبات فالونوئیدي اندازه
 5/0 در یک لوله آزمایش، )2002(مطابق روش چانگ و همکاران . سنجی ارزیابی شد  رنگ روش
 و  درصد10لیتر آلومینیوم کلراید   میلی1/0سپس . شدلیتر متانول حل   میلی5/1 در لیتر از عصاره میلی

لیتر آب مقطر به   میلی8/2در نهایت .  موالر به آن اضافه شد1لیتر از محلول پتاسیم استات   میلی1/0
 دقیقه در دماي اتاق نگهداري شد و سپس جذب مخلوط حاصل در 30مدت  ها اضافه گردید و به آن

عنوان استاندارد براي  کوئرستین به. اه اسپکتروفتومتري خوانده شد نانومتر توسط دستگ415طول موج 
گرم معادل کوئرستین در گرم  اساس میزان میلیمقدار فالونوئید بر.  استفاده شدرسم منحنی کالیبراسیون

  . گزارش گردید) خشکماده(عصاره 
 روش کولوا و همکاران مطابق :DPPH) (2اچ پی پی اندازي رادیکال دي ارزیابی میزان توانایی به دام

لیتر محلول   میلی1  استخراجی با سه حالل ذکر شده،لیتر از عصاره  میلی1به ، در این آزمایش )2001(
 دقیقه در 15مدت  خوبی تکان داده شد و به  و مخلوط حاصل به اضافهDPPHموالر   میلی1/0متانولی 

 517 در  دستگاه اسپکتروفتومترسپس جذب مخلوط توسط. ک در دماي اتاق قرار گرفتمکان تاری
عنوان   و کوئرستین بهBHAآسکوربیک اسید و . قرائت شدعنوان شاهد  بهمتانول نانومتر در مقایسه با 

 درصد 50 به معنی غلظتی از هر عصاره که الزم است تا IC50 استفاده شدند و میزان کنترل مثبت
  .ا تعیین شده سازي شوند، براي عصاره  پاكDPPHهاي آزاد  رادیکال

                                                
1- Folin-Ciocalteu 
2- 1,1-Diphenyl-2-Picryl Hydrazyl Radical 
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هاي  عصاره: روي روغن سویاهاي استخراجی از گیاه گزنه بر اکسیدانی عصاره گیري اثر آنتی اندازه
 3 در )Chl (و کلروفرم )Met(  درصد80، متانول )Wat( هاي آب حاللبرگ خشک شده گزنه در 

 سطح 2 در) BHT و BHA(هاي سنتزي  اکسیدان و آنتی) ام پی پی 800 و 500، 200( سطح غلظت
) اسید سیتریک ام پی پی 100داراي ( اکسیدان به روغن سویاي بدون آنتی) ام پی پی 200 و 100( غلظت

گراد قرار   درجه سانتی60 در دماي ) روز25 (هاي تیره رنگ اضافه گردید و براي مدت معینی در شیشه
 چهارم عدد پراکسید  وجدهم و بیستوز صفر، چهارم، هشتم، دوازدهم، ه فواصل زمانی ردر. داده شد

)AOAC ،1990 (هاي روغن تعیین و روزهاي صفر، پنجم، دهم، پانزدهم، بیستم و بیست و نمونه 
روند افزایش پراکسید و .  مشخص گردید)1954سیدول و همکاران، ( پنجم عدد اسید تیوباربیتوریک

خیر انداختن أها در به ت ههاي سنتزي و عصار اکسیدان دهنده کارآیی آنتی اسید تیوباربیتوریک نشان
  .تاکسیداسیون اس

روي مقدار ترکیبات فنولی، ها بر ثیر حاللدر این پژوهش در روش غرقابی تأ :تجزیه و تحلیل آماري
در بخش .  انجام شدب طرح کامالً تصادفی در قالDPPH براي رادیکال IC50میزان فالونوئیدي و 

هاي  عصاره(بررسی اثر تیمارهاي مختلف ها در روغن سویا،  اکسیدانی عصاره مربوط به ارزیابی اثر آنتی
با استفاده از روش )  روز25صفر تا (در طی زمان ) آبی، متانولی و کلروفرمی هر کدام در سه غلظت

دست آمده با  نتایج به. انجام گرفت) >05/0P( و در سطح احتمال 1هاي تکرار شده در زمان گیري اندازه
ها با  و مقایسه میانگین) >05/0P(در سطح احتمال ) ANOVA( واریانس استفاده از روش آنالیز

. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت) >05/0P(اي دانکن در سطح احتمال  استفاده از آزمون چنددامنه
و رسم  SASافزار  هاي آماري با استفاده از نرم آنالیز. سه بار تکرار شدندهاي همه آنالیزها و آزمایش

  . صورت گرفتEXCEL افزار ا نرمها بنمودار
  

  نتایج و بحث
دست  ههاي ب ترکیبات فنولی و فالونوئیدي عصارهستخراج و مقادیر  میانگین بازده ا1در جدول 

  .آورده شده استآمده با روش غرقابی 

                                                
1- Repeated Measures 
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  .غرقابیدست آمده با روش  ههاي ب ترکیبات فنولی و فالونوئیدي عصاره مقایسه بازده استخراج و مقادیر -1جدول 

  بازده استخراج   تیمار
  )درصد(

  ترکیبات فنولی
)1mg GAE/ g extract(  

  ترکیبات فالونوئیدي
)2mg QE/ g extract( 

  a33/0±86/22  b04/1±10/31  b61/0±55/19  عصاره آبی
  b31/0±99/19  c76/0±28/24  b84/0±12/24  عصاره متانولی

  c17/0±35/4  a31/1±08/49  a73/9±52/212  عصاره کلروفرمی
  . درصد است5دار در سطح  ود اختالف معنیشابه در هر ستون بیانگر نبحرف م

  
روي بازده استخراج ترکیبات فنولی کار رفته بر  که اثر نوع حالل بهندنشان دادنتایج آنالیز واریانس 

و ها، عصاره آبی در بین تیمار. دار بوده است ثر و معنی مؤ)>05/0P(و فالونوئیدي در سطح احتمال 
از نظر میزان استخراج ترکیبات . ترین میزان بازده استخراج را داشتند ترین و کم عصاره کلروفرمی بیش

عصاره . ها داشت ترین مقدار را نسبت به سایر عصاره فنولی و فالونوئیدي، عصاره کلروفرمی بیش
داشت و از نظر میزان متانولی نیز میزان استخراج ترکیبات فنولی کمتري در مقایسه با دو عصاره دیگر 

  .داري نداشت استخراج ترکیبات فالونوئیدي با عصاره آبی از لحاظ آماري تفاوت معنی
، تنها از حالل آب براي )2004(اکسیدانی گیاه گزنه، گلچین و همکاران  در بررسی خواص آنتی

یکروگرم معادل  م3/25 را فنولیها مقدار کل ترکیبات  آن.  استفاده کردندفنولیاستخراج ترکیبات 
، در بررسی )2004(ماوي و همکاران . گزارش کردند) عصاره( گرم ماده خشک پیروکاتکول به میلی

گرم معادل   میلی7/21 را در عصاره متانولی، فنولیاکسیدانی گزنه، مقدار کل ترکیبات  هاي آنتی ویژگی
 از نظر میزان ین پژوهشایج ا از نتدست آمده  مقادیر به.اسید گالیک به گرم ماده خشک بیان کردند

 .استبوده   متانول تا حدي مشابه نتایج محققان باالترکیبات فنولی استخراجی با دو حالل آب و
 اکسیدانی ریشه ، از دو حالل متانول و کلروفرم براي بررسی فعالیت آنتی)2007( اوزتورك و همکاران

عصاره کلروفرمی ریشه میزان ترکیبات  ها  در مطالعه آن.استفاده کردند) Rheum ribes( ریواس
 میکروگرم معادل 23/16 در برابر 59/145( تري را در مقایسه با عصاره متانولی فالونوئیدي بیش

همچنین عصاره کلروفرمی ریشه فعالیت بهتري از . استخراج کرده بود) گرم عصاره ن به میلیکوئرستی
نولئیک براي جلوگیري از پراکسیداسیون لیپید نشان  اسید لی-استاندارد کوئرستین در سیستم بتاکاروتن

، نتیجه پژوهش ر باال بودن میزان استخراج ترکیبات فالونوئیدي با حالل کلروفرم از نظ باال نتایج.داد
  .دننک یید میحاضر را تأ

                                                
1- Mg Gallic Acid Equivalent/ G Extract 
2- Mg Quercetin Equivalent/ G Extract 
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 در ها اکسیدان اي براي ارزیابی توانایی آنتی طور گسترده  بهDPPHاندازي رادیکال پایدار  مدل به دام
سورس و  (ي دیگر مورد استفاده قرار گرفته استها یک دوره زمانی کوتاه در مقایسه با روش

هاي حاصل از   عصارهDPPHاندازي رادیکال  سه میانگین میزان توانایی به داممقای). 1997همکاران، 
  .آورده شده است 2 هاي استاندارد در جدول روش غرقابی در مقایسه با کنترل

  
مقایسه با  دست آمده با روش غرقابی در ههاي ب  عصارهDPPHاندازي رادیکال  ایسه میزان توانایی به دام مق-2جدول 
  .هاي استاندارد کنترل

  )DPPH) µg/ml رادیکال IC50*  تیمار
  b57/1±88/159  عصاره آبی

  a02/1±71/199  عصاره متانولی
  c99/0±53/77  عصاره کلروفرمی

BHA  d35/0±93/53  
  e15/0±28/5 کوئرستین

  e11/0±05/5  اسید اسکوربیک
  .سازي شوند  پاكDPPHهاي آزاد   درصد رادیکال50 به معنی غلظتی از عصاره که الزم است تا IC50 میزان *

  . درصد است5دار در سطح  ود اختالف معنیحرف مشابه در ستون بیانگر نب
  

دهد که عصاره  هاي مختلف نشان میارم تیIC50 و نیز مقایسه میانگین مقدار نتایج آنالیز واریانس
داري داشتند  هاي استاندارد تفاوت معنی آبی، متانولی و کلروفرمی در مقایسه با یکدیگر و با کنترل

)05/0P<( .اندازي رادیکال  ترین توانایی را در به دام اسیداسکوربیک و کوئرستین بیشDPPH در 
 IC50ها، عصاره کلروفرمی کمترین   مقایسه بین عصارههمچنین در. مقایسه با سایر تیمارها نشان دادند

 متانولی  نسبت به عصاره آبی وDPPHاندازي رادیکال  ترین توانایی را در به دام و در نتیجه بیش
 در بین DPPHاندازي رادیکال  ترین توانایی را در به دام و کم IC50ترین   بیشعصاره متانولی. داشت
اندازي رادیکال آزاد و مقدار ترکیبات  دام بین توانایی به ستگی باالییهمب. )>05/0P(ها داشت تیمار
 جیمنز و ؛2000 و همکاران، جئو (جات ، میوه)2001پترسون و همکاران، (  براي غالتفنولی

 )1999فاگلیانو و همکاران،  (ها  و نوشیدنی)2001زنگ و وانگ، ( ، سبزیجات)2001همکاران، 
  .گزارش شده است
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هاي استخراجی گیاه گزنه در به تاخیر انداختن  اکسیدانی عصاره ررسی خاصیت آنتی بمنظور به
جدهم و اي صفر، چهارم، هشتم، دوازدهم، ههها در روز اکسیداسیون روغن سویا، عدد پراکسید روغن

یسه  و نیز مقابررسی نتایج آنالیز واریانس.  شدگیري اندازه) AOAC) 1990بیست و چهارم به روش 
روي عدد پراکسید در سطح نشان داد که اثر تیمار و زمان برهاي مختلف  اعداد پراکسید تیمارمیانگین

ي اعداد پراکسید را در ها مقایسه میانگین 3جدول . )>05/0P( باشد دار می  درصد معنی5احتمال 
  .دهد  نشان می24 و 18، 12، 8، 4هاي مجموع روز

  
هاي آبی، متانولی،  عصاره(هاي انجام شده دست آمده از تیمار ه بهاي اعداد پراکسید  مقایسه میانگین-3جدول 

 .روي روغن سویابر) BHT و BHA، کلروفرمی

  حروف دانکن   اعداد پراکسید*میانگین  هاتیمار
 a  12/53  شاهد

200 - Wat 44/37  d 

500 - Wat  40/33  g 

800 - Wat 14/30  i 

200 - Met 16/39  c 

500 - Met 60/35  e 

800 - Met 19/32  h 

200 - Chl  78/35  e 

500 - Chl 73/31  h 

800 - Chl 26/27  k 

100 - BHA  12/40  b 

200 - BHA  84/34  f 

100 - BHT 95/33  g 

200 - BHT 19/28  j 
جدهم و بیست و چهارم براي هر تیمار هاي چهارم، هشتم، دوازدهم، هروزدست آمده در طی  همیانگین اعداد پراکسید ب *

  .در سه تکرار
  . درصد است5دار در سطح  ود اختالف معنیبه در ستون بیانگر نبمشاحرف 
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دست آمده، مربوط به نمونه شاهد بوده که  هترین میزان عدد پراکسید ب ، بیش3با توجه به جدول 
ترین اثر  ترین مقدار اکسیداسیون و بیش همچنین کم. اکسیدانی نبوده است گونه آنتی حاوي هیچ

هاي حاوي اکسیدانی در میان تیمار ترین اثر آنتی  بود و کمChl -800ه تیمار اکسیدانی مربوط ب آنتی
  . اتفاق افتاده بودBHA -100هاي سنتزي در تیمار  اکسیدان آنتی

ترین میزان اکسیداسیون مربوط  هاي طبیعی استفاده شده در روغن سویا، بیش اکسیدان در میان آنتی
 از لحاظ آماري در سطح احتمال Met -800 با Chl -500تیمار .  بوده استMet -200به تیمار 

)05/0P< (نشان نداد و در مقایسه با داري از نظر میزان عدد پراکسید  با یکدیگر تفاوت معنی
 میزان اکسیداسیون کمتر و اثر BHT-100 و BHA ،200-BHA-100هاي سنتزي  اکسیدان آنتی
 از نظر عدد پراکسیدي با یکدیگر Met-500 و Chl-200همچنین تیمار . اکسیدانی بهتري داشتند آنتی
هاي مربوط به عصاره آبی در تیمار.  بودندBHA-100اکسیدان سنتزي  دار نبودند و کمتر از آنتی معنی

هاي  اکسیدان  در بین آنتیChl-800ترین میزان اکسیداسیون را بعد از تیمار   کمWat-800نیز، تیمار 
ترین اثر  ترین میزان اکسیداسیون و بیش هاي سنتزي، کم اکسیدان در بین آنتی. طبیعی داشت

تر و   میزان اکسیداسیون بیشChl-800 بود که در مقایسه با BHT-200اکسیدانی مربوط به تیمار  آنتی
دار   معنی)>05/0P(تري داشت و از لحاظ آماري در سطح احتمال   میزان اکسیداسیون کمWat-800با 

هاي مورد آزمایش براي هر کدام از قادیر عدد پراکسید را در همه روز، م3 و 2، 1 هاي لشک. بودند
 .دهند هاي سنتزي نشان می اکسیدان در مقایسه با آنتی کلروفرمی و متانولی، آبی هاي عصاره
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  . از نظر میزان عدد پراکسیدهاي سنتزي کسیدانا با آنتی  متانولیهاي عصارهمار مقایسه تی-1شکل 
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  . از نظر میزان عدد پراکسیدهاي سنتزي اکسیدان  با آنتی آبیهاي عصاره مقایسه تیمار-2شکل 
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  . از نظر میزان عدد پراکسیدهاي سنتزي اکسیدان با آنتیکلروفرمی هاي عصاره  مقایسه تیمار-3شکل 
  

هاي روغن در  ونهکه با افزایش زمان نگهداري نمدهند  وضوح نشان می به 3 و 2، 1 هاي لشک
نوع  و نمونه شاهد که حاوي هیچ زان عدد پراکسید افزایش یافته است، مییط اکسیداسیونشرا
. ها داشتمقدار عدد پراکسید را در همه روزترین  اکسیدانی نبود در مقایسه با بقیه تیمارها بیش آنتی

یه توان به تشکیل هیدروپراکسیدها یعنی محصوالت اول این افزایش در میزان عدد پراکسید را می
دهی،  ها در شرایط اکسیداسیون و حرارت با افزایش زمان نگهداري نمونه. اکسیداسیون نسبت داد

ها در مقایسه  هاي مختلف عصاره ها و غلظت تفاوت بین عصاره. ها بیشتر مشهود شدتفاوت بین تیمار
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، توان ها بیانگر آن است که با افزایش غلظت عصاره) BHA و BHT(هاي سنتزي  اکسیدان با آنتی
 200(هاي پایین عصاره  ها، حتی غلظتوز در همه ر.داشتاکسیدانی در بسیاري از موارد افزایش  آنتی
 500هاي  غلظت. اند را داشته) ام پی  پی100غلظت  (BHAاکسیدان سنتزي  توان مقایسه با آنتی) ام پی پی
هاي  اکسیدان آنتیانی مشابهی با اکسید اندازي اکسیداسیون و اثر آنتیها نیز به تاخیر ام عصاره پی پی

 مصرف دلیل هاي پایانی بهدر روز. داشتند) ام پی  پی100 (BHTو ) ام پی  پی200 و BHA) 100سنتزي 
داري  ها اختالف معنی زمان، تیمارعی و سنتزي در اثر حرارت و گذشتهاي طبی اکسیدان  تخریب آنتیو

ام عصاره کلروفرمی قابل  پی  پی800 تنها غلظت  و با یکدیگر پیدا کردند)>05/0P(در سطح احتمال 
ام از نظر میزان عدد پراکسید و اثر  پی  پی200 در غلظت BHTاکسیدان سنتزي  قیاس با آنتی

هاي  اکسیدان هاي آبی و متانولی با آنتی ام عصاره پی  پی800هاي  در مقایسه غلظت. اکسیدانی بود آنتی
اندازي اکسیداسیون و اره عدد پراکسید کمتر و به تاخیر دو عص که هرتوان نتیجه گرفت میسنتزي نیز 

اکسیدانی عصاره  دلیل باال بودن اثر آنتی. هاي سنتزي نشان دادند اکسیدان اکسیدانی بهتري از آنتی اثر آنتی
 بهتر عصاره کلروفرمی در روغن  آن و انحاللفنولیتوان به باال بودن میزان ترکیبات  کلروفرمی را می

 در مقایسه با عصاره کلروفرمی، فنولیهاي آبی و متانولی، پایین بودن میزان ترکیبات  در عصاره. دانست
تواند  میها   ناخالصی در عصارهمقادیريها در روغن و احتمال حضور  حل شدن سخت این عصاره

  .باشداکسیدانی این دو عصاره در مقایسه با عصاره کلروفرمی   پایین بودن اثر آنتیی بردلیل
 ندهاي مختلف نشان داد اعداد اسید تیوباربیتوریک تیمار و نیز مقایسه میانگیننتایج آنالیز واریانس
 جدول. دار بود معنی) >05/0P(روي عدد اسید تیوباربیتوریک در سطح احتمال که اثر تیمار و زمان بر

 25 و 20، 15، 10، 5ي هادر مجموع روزهاي مقادیر اعداد اسید تیوباربیتوریک را  مقایسه میانگین 4
  .دهد نشان می
ترین میزان شاخص اسید تیوباربیتوریک در بین  طورکه در جدول نشان داده شده، بیش همان

هاي  اکسیدان  بود که با آنتیMet-200هاي طبیعی و سنتزي، مربوط به تیمار  اکسیدان تیمارهاي آنتی
 ص مربوط به تیمارـدار این شاخـقترین م داري نشان نداد و کم  تفاوت معنیBHA-100سنتزي 

800-Chl200اکسیدان سنتزي   بود که با آنتی-BHTاین شاخص بین . داري نبود  داراي اختالف معنی
هاي  اکسیدان داري نداشت و نسبت به آنتی  تفاوت معنیMet-800 و Chl ،500-Wat-500تیمارهاي 

  . مقادیر کمتري داشتندBHT-100 و BHA ،200-BHA-100سنتزي 
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هاي متانولی، آبی و کلروفرمی سید تیوباربیتوریک را براي تیمار مقادیر اندیس ا6 و 5، 4 هاي شکل
ترتیب نشان  طور جداگانه به هاي مورد آزمایش بههاي سنتزي در همه روز اکسیدان در مقایسه با آنتی

  .دهند می
  

هاي آبی،  عصاره(هاي انجام شده از تیماردست آمده  هتیوباربیتوریک باسید هاي اعداد   مقایسه میانگین-4جدول 
  .روي روغن سویابر) BHT و BHA، یمتانولی، کلروفرم

  حروف دانکن  تیوباربیتوریکاسید اعداد  *میانگین   هاتیمار
 a  177/0  شاهد

200 - Wat 130/0  cd 
500 - Wat  118/0  ghi 
800 - Wat 111/0  j 
200 - Met 135/0  b 
500 - Met 122/0  fg 
800 - Met 116/0  hi 
200 - Chl  128/0  de 
500 - Chl 115/0  i 
800 - Chl 105/0  k 
100 - BHA 134/0  bc 
200 - BHA  125/0  ef 
100 - BHT 120/0  gh 
200 - BHT 108/0  jk 

هاي پنجم، دهم، پانزدهم، بیستم و بیست و پنجم براي دست آمده در مجموع روز همیانگین مقادیر اسید تیوباربیتوریک ب *
  .مار در سه تکرارهر تی

  . درصد است5دار در سطح  ود اختالف معنیحرف مشابه در ستون بیانگر نب
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  .تیوباربیتوریکاز نظر میزان اندیس اسید  هاي سنتزي اکسیدان هاي عصاره متانولی با آنتیمقایسه تیمار -4شکل 
  

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0 5 10 15 20 25
روز

(
 

/
 

شاهد (

Wat-200

Wat-500

Wat-800

BHA-100

BHA-200

BHT-100

BHT-200

  
     روز                                                                             

  . از نظر میزان اندیس اسید تیوباربیتوریکهاي سنتزي اکسیدان هاي عصاره آبی با آنتیمقایسه تیمار -5شکل 
  

ور
ربیت

وبا
د تی

اسی
س 

ندی
ا

ک
ی

  
)

m
g 

m
al

on
al

de
hy

de
/k

g 
oi

l
(   

35/0  
  

3/0  
  

25/0  
  

2/0  
  

15/0  
  

1/0  
  

05/0  
0  

ک
وری

ربیت
وبا

د تی
اسی

س 
ندی

ا
  

)
m

g 
m

al
on

al
de

hy
de

/k
g 

oi
l

(   

35/0  
  

3/0  
  

25/0  
  

2/0  
  

15/0  
  

1/0  
  

05/0  
0  



  1388، 2، شماره 1مجله الکترونیک فرآوري و نگهداري مواد غذایی جلد 
 

 98

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0 5 10 15 20 25
روز

( m
g
m
al
on
al
de
hy
de

 
/ k
g
oi
l

 
) 

شاهد

Chl-200

Chl-500

Chl-800

BHA-100

BHA-200

BHT-100

BHT-200

  
  روز                                                                                

  . از نظر میزان اندیس اسید تیوباربیتوریکهاي سنتزي اکسیدان هاي عصاره کلروفرمی با آنتیمقایسه تیمار -6شکل 
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اکسیدانی خیلی بهتري نسبت  اثر آنتی) ام پی  پی500 و 800(هاي باالتر  سنتزي رقابت کرده و در غلظت
هاي  در بین عصاره. انی آزمایش نشان بدهندهاي پایخصوص در روز هاي سنتزي به اکسیدان به آنتی

اکسیدان  عنوان بهترین آنتی اکسیدانی به ترین اثر آنتی آبی، متانولی و کلروفرمی، عصاره کلروفرمی با بیش
عنوان منبعی که داراي اثر  هاي گزنه را به توان برگ ین ترتیب، میه اب. گردد طبیعی معرفی می

  .ها دانست  این اثر را ناشی از حضور ترکیبات فنولی در برگاکسیدانی است معرفی نمود و آنتی
اي و اینترنتی   گیاه گزنه در منابع کتابخانهفنولیاکسیدانی ترکیبات  کار مشابهی در زمینه اثر آنتی

هاي خوراکی با   زیادي در پایداري روغنهاي ایج با آن مقایسه شود ولی پژوهشدست نیامد که نت به
، )2005( همکارانگلی و .طبیعی از منابع گیاهی مختلف صورت گرفته استهاي  اکسیدان آنتی

هاي سنتزي در  اکسیدان  موجود در پوست پسته را در مقایسه با آنتیفنولیهاي مختلف ترکیبات  غلظت
خوبی   قادرند بهفنولیهاي مختلف ترکیبات  ها نشان داد که غلظت نتایج آن. روغن سویا بررسی کردند

هاي  ناکسیدا ام مشابه اثر آنتی پی  پی600ها در غلظت  سیون را کند نمایند و اثر عصارهروند اکسیدا
اکسیدانی نعناع، پونه و  که اثر آنتیگزارش کرد ) 2006( ابوطالبیان. ام است پی  پی200 سنتزي در غلظت

 BHTاکسیدانی  یام با اثر آنت پی پی 600اکسیدان در غلظت  عنوان آنتی گردان به ریحان در روغن آفتاب
ام قابل قیاس است و در میان گیاهان استفاده شده عصاره استخراجی از گیاه پونه  پی  پی200در غلظت 

نتایج ما  .دنبال آن گیاهان نعناع و ریحان قرار گرفتند اکسیدانی را از خود نشان داد و به باالترین اثر آنتی
یوباربیتوریک در طی دوره نگهداري در شرایط نیز از نظر روند تغییرات اعداد پراکسید و اسید ت

هاي سنتزي مشابه  اکسیدان هاي افزوده به روغن در مقایسه با آنتی ثیر غلظت عصارهأاکسیداسیون و ت
  .نتایج محققان باال بوده است
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Abstract1 
The traditional extraction method was used to evaluate the antioxidant 

properties of nettle leaves in soybean oil. Also the effects of three different solvents 
(water, 80% methanol and chloroform) on the extraction content of phenolic and 
flavonoid compounds from nettle leaves were examined. Water extract had the 
highest extraction yield, and chloroform extract had the highest extraction contents 
of phenolic and flavonoid compounds and the lowest IC50 for DPPH radicals. The 
effects of nettle extracts in three concentration levels (200, 500 and 800 ppm) and 
synthetic antioxidants (BHA and BHT) in two levels (100 and 200 ppm) on the 
stability of soybean oil were compared through the determination of peroxide value 
and thiobarbitoric acid index in specific periods (25 days). The results showed that 
different concentrations of extracts were effective in retarding the oil oxidation at 
60ºC. Among the treatments, the extracts with the concentration of 800 ppm, 
particularly chloroform extract, had the highest antioxidant activity and were 
comparable with BHT, and also were more effective than BHA. Hence, the nettle 
leaves can be introduced as natural antioxidant source and this antioxidative effect 
caused by the presence of phenolic compounds in nettle leaves. 
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