بررسی ظرفیت پاد اکسایشی ،محتوی فنل تام و ویتامین ث
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چکیده

علف چشمه با نام علمی  Nasturtium officinale L.گیاهی چند ساله
از تیره ی  Brasicaceaeاستت هته رصتر

ختوراهی آن بتر ریتاان

گلوها ،هنترل قند ،ریاان چربی های سرم و بازسازی سلول هتای بتتا
در روش های صحرایی دیابتی اثر رعنی داری داشتته استت و ختوا
ضد دیابتی آن تایید شده استت هتد

از ایت تحییتم رعرفتی بیتتری

تودهی علف چشمه ی ایران از نظتر ررفیتت بتا ی پتاد اهاتای

هت،،

رحتوی فن ،و ویتاری ث با به صنعت داروسازی و جارعه ی پاشکی
ری باشد در ای پژوه

تنوع بی پتن جمعیتت از علتف چشتمه هتای

بوری ابران بر اساس ررفیت پاد اهاایشی ه( ،با خنثی هردن رادیکتال
های آزاد تولیتد شتده از رتاده ی  ،)DPPHرحتتوی فنت ،هت ،و ریتدار
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ویتاری ث رورد بررسی قرار گرفت از بی تتوده هتای رتورد رعالعته
توده ی فشند از استان البرز دارای بیشتری خاصیت پاد اهاایشی (01
ریکرو گرم بر ریلی لیتر) و توده ی ریمه از استان ایتمم دارای همتتری
خاصیت پاد اهاایشی ( 303ریکروگرم بتر ریلتی لیتتر) بودنتد در ایت
آزرای

نشان داده شد هه استفاده از رادیکال های آزاد  DPPHروش

رناسبی برای ارزیابی خاصیت پتاد اهاایشتی نمونته ی عصتاره هتای
رتانولی ری باشد هه بوسیله ی همباتگی رثبت بی داده های حاص ،از
آزرای

های اندازه گیری فن ،تتام و استید آستکوربیا بتا ریتاان پتاد

اهاای

نمونه ها تائید ری شود گیاه علتف چشتمه دارای ررفیتت پتاد

اهاایشی با یی است و علف چشمه های فشند بعنوان بیتری نمونه ها
در بی روارد رورد رعالعه از نظر ررفیتت پتاد اهاایشتی رعرفتی رتی
شوند
واژه های کلیدی :پاد اهاای  ،علف چشمه (Nasturtium officinale
) ،IC50 ،L.رادیکال های آزاد ،ترهیبات فنلی

مقدمه

ریتتاان ویتتتاری ث آن بیشتتتر از پرتیتتال و

علتتف چشتتمه بتتا نتتام علمتتی Nasturtium

ریاان هلایم آن بیشتر از شیر گاارش شتده

 officinale L.گیاهی چنتد ستاله از تیتره ی

استت ( )Palaniswamy et al., 2003صتد

 Brasicaceaeاست هه به فراوانتی در فصت،

گرم برگ تازه ی علف چشمه شار 33 ،ریلی

بیار در اروپا ،آرریکا و آسیا در هنار چشتمه

گرم ویتاری ث 3011 ،واحد ویتتاری آ و 33

ها و آب های جاری رشد ری هنتد ( Gerard

ریلی گرم آلفا -توهوفرول ری باشد ( Hadas

 )et al., 2006و بصورت تجاری هم در هنار

 )et al., 1994رصر

جریتتتان آب عبیعتتتی و هتتتم بتتته صتتتورت

بر ریاان گلتوها ،هنتترل قنتد و چربتی هتای

هیدروپونیا در گلخانه ها پرورش رتی یابتد

سرم و بازسازی سلول هتای بتتا در رتوش

(  )Biddington and ling, 1983ایت گیتاه

های صحرایی دیابتی اثر رعنتی داری داشتته

دارای ارزش غذایی باتیار بتا ئی بتوده ،بته

است و ختوا

ضتد دیتابتی آن تاییتد شتده

عوریکتته ریتتاان آه ت آن بیشتتتر از استتفنا ،

است ( Qeini et al., 2010; Shahrokhi et

خوراهی علف چشمه
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 )al., 2007در هشور ایران رردم هر رنعیته

ایجاد راه تند و خاصیت ضتد سترعانی رتی

بر اساس باورهتای قتدیمی هته در بتی آنیتا

هنند ()Mithen, 2003

وجتتود دارد آن را بتترای دررتتان درد هلیتته،

هارشناستتان علتتم ت ذیتته بیتتان رتتی هننتتد هتته

تیویت هننتده ی بتدن ،ضتد عفتونی هننتده ی

رناسب روزانه گیاهان خعر ابتم بته

دستگاه گوارش و

رصر

به هار ری برند از آنجتا

بیماری هایی رانند سرعان ،بیماری های قلبی

هه هنوز هشت و هار ای گیاه در ایران انجام

و عروقی و غیره را هاه

ری دهتد ارتروزه

نشده است رتردم آن را بصتورت وحشتی از

یکی از بیتری رنابا پاد اهاای

عبیعت تییه و رورد استفاده قترار رتی دهنتد

ترهیبات فنلی گیاهان رتی باشتند ( Shahidi,

)(Jafari and Hassandokht, 2012

 )2000پاد اهاای

علتتتف چشتتتمه بتتتا داشتتتت  3/32گتتترم

ویژه از رتابولیت های ثانویته را تشتکی ،رتی

های عبیعی،

های پلی فنلی یا گتروه

گلوهوناستورتی در  911گرم بذر غنی تتری

دهند هه نی

رنبتتا ای ت رتتاده رتتی باشتتد هتته فتترآورده ی

ریاب ،اثرات اهایدهنندگی رادیکتال هتای آزاد

2-phenethyl

اهایژن و سایر گونه های فعال ایفا ری هنند،

) ،isothiocyanate (PEITCبتتته عنتتتوان

به عوری هه از بروز بیماری های رتعددی از

بازدارنتده ی ستتلول هتتای ستترعانی پذیرفتتته

جمله بیماری های التیتابی ،سترعان ،دیابتت،

شده استت هته ایت عمت ،توست رمانعتت از

سکته قلبی ،آلاایمر و پارهیناتون جلتوگیری

فعالیتتت آنتتایم هتتای ررحلتته ی اول فراینتتد

رتتی نماینتتد ( ;Ames et al., 1993

سرعان زایی (عمدتا شتار ،رونوهاتیژناز و

Stadtman, 1992; Wiseman and
; )Halliwell, 1996ای اثرات رفید گیاهتان

هیتتتتتدرولیا آن یعنتتتتتی

سیتوهروم  )P450sو الیای آنایم های ررحله
ی دوم (هه گروه های رختلفی را تشتکی ،رتی
دهنتد) انجتام رتی شتود ( Gerard et al.,
 )2006گلوهوناستتتورتی در واقتتا یتتا نتتوع
گلوهوزینو ت است و همانند آنیا در ساختار
ختتود حتتاوی گتتوگرد و نیتتترو ن بتته عتتور
هماران است ای ترهیبات به عنوان رتابولیت
های ثانویته تیریبتا در تمتام گیاهتان تیتره ی
شب بتو یافتت رتی شتوند و در ایت گیاهتان

ریمی در حفارتت بافتت هتا در

با وجود ترهیبات آنتی اهایدان رختلف رانند
پلتتی فنتت،هتتا ،ویتتتاری ث ،هارتنوئیتتدهتتا و
فمونوئیدهتا در ارتبتا استت ( Faller and
 )Fialho, 2010بنتابرای گتروه وستیعی از
گیاهتتان دارویتتی و ترهیبتتات رععتتر آنیتتا بتته
عنتتوان رنتتابا عبیعتتی دارای خاصتتیت پتتاد
اهاایشتتی بتتوده هتته بتتا بررستتی ای ت رنتتابا
رشخص شد ،وجود گتروههتای هیدروهاتی،
در ساختار شتیمیایی (ترهیبتات فنلتی) ستبب
ایجاد ای خاصیت ری شتوند ( Bektas and
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 )Munevver, 2006روش هتتای رتعتتددی

در ای پژوه

جیتتت ارزیتتابی فعالیتتت پتتاد اهاایشتتی رتتواد

چشمه های بوری ابران بر اساس ررفیت پتاد

رکمت،

اهاایشی هت ،،فنت ،هت ،و ریتدار ویتتاری ث

یکدیگر را دارند از جمله ی ای روش ها رتی

رورد بررسی قرار گرفت هد

از ای تحییم

تتتوان از آزرتتون رادیکتتال جتتاروب هتتردن

رعرفی بیتری توده ی علف چشتمه ی ایتران

،)Mathew and Abraham, 2006( ABTS

از نظتتر ررفیتتت بتتا ی آنتتتی اهاتتیدان هتت،،

آزرون تیوسیانات آرونیتوم ( Sharififar et

رحتوی فن ،تام و ویتاری ث با بته صتنعت

 ،)al., 2007تعیی ترهیبات فن ،تتام ،آزرتون

داروسازی و پاشکی ری باشد

عبیعی وجود دارد هه بیشتر آنیا نی

تنوع بی پن جمعیت از علتف

فاتتفو رولیبتتدن (،)Abdille et al., 2005
آزرتتتون جتتتاروب هتتتردن رادیکتتتال DPPH
( )Kulisic et al., 2004و بتی رنتش شتدن
بتاهاروت ( Zhang et al., 2006; Naik et
 )al., 2003نام برد
در رتورد ررفیتتت پتتاد اهاایشتی گیتتاه علتتف
چشمه تا هنون رعالعات زیادی گاارش نشده
استتت در یتتا آزرتتای

ریتتاان فعالیتتت پتتاد

اهاایشی عصاره ی علف چشمه های جنوب
شرقی ایران بتا استتفاده از دو روش DPPH
و  FRAPبررستتی شتتد هتته  IC50آنیتتا بتتا
استتتفاده از روش 993/0 ،DPPHریکروگتترم
بر ریلی لیتر تعیتی گردیتد ،همچنتی در ایت
آزرای

از عصاره ی علف چشتمه بصتورت

خوراهی برای روش های صتحرایی استتفاده

مواد و روش ها
مواد گیاهی
 3جمعیت از توده های علف چشمه ی بتوری

شد (به ریتاان  311ریلتی گترم بتر هبلتوگرم

ایران برای ای پژوه

در نظتر گرفتته شتد

وزن در روز) و نتتتای نشتتان داد هتته باع ت

(شک )9 ،ایت گتاین

بتر استاس داده هتای

ریتتاان هلاتتترول هتت ،)%30( ،تتتری

حاصتت ،از بررستتی تنتتوع نتیکتتی بتتی 23

گلیارید ( )%33و هلاترول  )%34( LDLآنیا

جمعیت علف چشمه ی رناعم رختلف هشور،

گردید ()Yazdanparast et al., 2008

با استفاده از صفات رورفولو یکی و نشتانگر

هتتاه

 RAPDصتتورت پتتذبرفت ایت پتتن جمعیتتت
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شار ،توده هتای دهدشتت ،ستراب ،نوشتیر،

و  21ریلی لیتر رتانول بته آن اضتافه گردیتد

ریمه و فشتند بودنتد هته بتر استاس نمتودار

(نابت راده ی خشا به حمل  9به  )91و بته

خوشه ای حاص ،از رعالعات نتیکی همتری

ردت  23ساعت در درای  23درجه ی ستانتی

شباهت را به یکتدیگر داشتتند رشخصتات و

گراد و سرعت  931دور در دقییه روی شیکر

روقعیت ج رافیایی رناعم رتورد جمتا اوری

قتترار داده شتتد ستتول رحلتتول حاصتت ،بتتا

در جتتدول  9نشتتان داده شتتده استتت رتتواد

استفاده از هاغذ صافی فیلتتر شتد و عصتاره

گیاهی از عبیعت جما آوری گردیتد و از هتر

جیت انجام رراح ،بعدی هار در شیشه هتای

توده تعداد  91بوته بصورت تصادفی انتخاب

رنگی تیره برای خنثی هردن اثر نور بر هیفیت

گردید برای گرفت عصاره از بترگ و ستاقه

آن ،در درتتای  3درجتته ی ستتانتی گتتراد نگتته

های آنیا در شرای درای  23درجته ستانتی

داری شد

جدول  9رشخصات و وضعیت ج رافیایی رناعم رورد جما آوری
جمعیت

استان

ارتفاع از سطح

عرض

طول

دریا

جغرافیایی

جغرافیایی

()m

درجه

دقییه

درجه

دقییه

آب و هوا (اقلیم)

سراب

9841

30

38

30

39

آذربایجان شرقی

سرد هوهاتانی

ریمه

9393

32

99

30

99

ایمم

رعتدل و هوهاتانی

فشند

9293

33

99

31

8

البرز

سرد هوهاتانی و ررعوب

دهدشت

9931

39

3

39

28

هیگیلویه و بویر احمد

رعتدل روهاتانی

نوشیر

-3

38

9

39

92

رازندران

نیمه گررایری و ررعوب

گتتراد و بتته دور از رعوبتتت و نتتور راتتتییم

ظرفیت پاد اکسایشی کل

آفتتتاب خشتتا شتتدند بتترگ هتتا از لحتتا

اندازه گیری ریتاان خاصتیت پتاد اهاایشتی

فیایولتتو ی و فنولتتو ی در شتترای یکاتتانی

نمونه ها با روش غیر فعتال هتردن رادیکتال

بودند

های آزاد شده توس رتاده  -2،2دی فنیت- ،
 -9پیکریتت ،هیتتدرازی (DPPH) ،و بتتی رنتتش

تهیه ی عصاره

هردن آن صورت پذیرفت (Williams et al.,

دو گرم از نمونه های خشا شده رواد گیاهی

) 1995در ایتت ررحلتته رحلتتول  1/9رتتو ر

(شار ،برگ و ساقه) از هر جمعیت وزن شتد

رادیکال های آزاد دی فنی ،پیکری ،هیتدرازی،
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یا  DPPHبا استفاده از ح ،هردن  3ریلیگرم

از فررول به دست آرده یا همتان شتیب خت

از آن در  911ریلتتی لیتتتر رتتتانول تییتته شتتد

بدست آرده  yدرصد جذب ریتار استت و X

سول برای هر عصاره  3غلظت ساخته شتد

غلظت بوده و رجیول را ری باشد

برای ای رنظور ،رحلول هائی با غلظتت هتای

 =Aعدد جذب نمونه

 92/3-311ریکروگرم در ریلی لیتر از تمتاری

 =Acعدد جذب نمونه شاهد

عصتتاره هتتا در حتتمل رتتتانول آرتتاده شتتدند
سول  3لوله انتختاب شتدند و ابتتدا در همته
لوله ها  2ریلتی لیتتر  DPPHریختته شتد در
ررحله ی بعد لولته هتا بته رتدت  31دقییته در
رحی تاریا قرار داده شتد و جتذب آنیتا در
عول رو  390نانورتر با استفاده از دستتگاه
عیتتف نتتور ستتن رتتدل Perkin Elmer,
 Lambda EZ 201خوانتده شتد عتموه بتر
لوله های رذهور یا لوله به عنتوان شتاهد در
نظر گرفته شتد ایت لولته رتاهایمم جتذب را
داشت و فی 2ریلتی لیتتر  DPPHو  2ریلتی
لیتر رتانول داشت دستگاه بتا رتتانول صتفر
شد رعمو رنتش لولته هتا در جیتت افتاای
غلظت از ارغوانی به زرد بود یعنی غلیظتری
لوله هه بیشتری عصاره را داشت زرد بود و
همتری غلظت ارغوانی و رربتو بته DPPH
بود اعداد توس فررول زیر به درصد ریتار

محتوی فنل تام
برای اندازه گیری رحتوی ترهیبات فنلتی هت،،
 91ریکرولیتتتر عصتتاره رتتتانولی بوستتیله ی
رتانول  %41به حجم  311ریکرولیتر رستید و
ستتول  9ریلتتی لیتتتر هربنتتات ستتدیم  %0بتته
رخلو واهن

اضافه گردیتد بعتد از اضتافه

هردن  311ریکرولیتر فولی به رحلول ،حجتم
آن با آب ریعر به  3ریلی لیتتر رستانده شتد
لوله های حتاوی رخلتو فتوه بته رتدت 91
دقییتته درون حمتتام آب گتترم  31درجتته ی
ستتانتی گتتراد و در تتتاریکی قتترار گرفتنتتد در
نیایت عیف جذبی با استفاده از دستگاه عیف
نور سن ردل ذهر شتده در عتول رتو 023
نانورتر اندازه گیری شد از استید گالیتا بته
عنوان استتاندارد استتفاده شتد ( Du et al.,
)2009

تبدی ،شد بنابرای برای هر جذب یا درصتد
ریار بته دستت آرتد (از هتر نمونته  3غلظتت

ویتامین ث

خوانده شد پل  3درصد ریار وجود داشت)

انتتدازه گیتتری ویتتتاری ث بتتا روش  -2،8دی

در انتیا  3عدد به دستت آرتده در نترم افتاار
 Excelتشکی ،یا شیب خ را ری دهد
R = 0.999y= 0.0563 x -0.041

هلرو فن ،ایندو فن ،انجام شد ( Rekha et al.,
 ،)2012به ای ترتیب هه  21گرم از نمونته ی
برگی با  21ریلی لیتتر استید رتافاتفریا %8
درون یا هاون چینی به خوبی همگ گردیده
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و  21ریلتتتتی لیتتتتتر از آن توستتتت استتتتید

عنوان تیمار در نظر گرفته شد و از هر تیمتار

رتافافریا  %3به حجم نیایی  911ریلی لیتر

 91تکرار به هار برده شد رسم نمودار ها بتا

نمتودن رحلتول ،

استفاده از نرم افتاار  Excel 2010و تجایته

 91ریلی لیتر از عصاره با رنش دی هلرو فن،

آراری و ریایاه ریانگی ها با استفاده از نرم

ایندو فن ،تیتتر گردیتد نیعته ی پایتانی تیتتر

افاار  SASناخه  9/12انجام پذیرفت

رسانیده شد پل از صتا

رشتتاهده رنتتش ارغتتوانی روش ت بتتا دوام 93
ثانیه ری باشد ریدار اسید آسکوربیا نمونته

نتایج

با استفاده از فررول زیتر و بتر استاس ریلتی

در نمودار  9ریایاه ی ریانگی صفات اندازه

گرم در  911گرم وزن تر برگ رحاستبه شتد

گیری شده بر استاس روش دانکت در ستع

()AOAC, 1984

 %3ذهر شده است هه بر استاس آن اختتم

 ×911وزن نمونتته بتترگ (گتترم) /حجتتم رنتتش

رعنی داری بی توده های علف چشمه رتورد

رصرفی (ریلی لیتر)× اهی وا ن رنش = ریدار

رعالعه در ای آزرای

رشاهده گردید ،تتوده

اسید آسکوربیا احیا شده

ی فشند دارای با تری ررفیت پاد اهاایشتی
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ای آزرای

بصتورت عترک هتارم تصتادفی

انجام پذیرفت هه در آن هر یا از توده ها بته

بود ( 01ریکرو گرم بر ریلی لیتر) و بعد از آن
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نمودار  .2رحتوی ترهیبات فنلی تام جمعیت های علف چشمه رورد رعالعه

توده های نوشیر و سراب قرار داشتند توده

گرم) و نمونه ی فشند دارای بتا تری ریتدار

ی ریمتتته دارای پتتتایی تتتتری ررفیتتتت پتتتاد

ویتتتاری ث ( 24/9ریلتتی گتترم در  911گتترم

اهاایشی بود ( 303ریکرو گرم بر ریلی لیتر)

نمونه) بود (نمودار  )3فعالیت پتاد اهاایشتی

ای نتای با ریاان اسید آسکوربیا نمونه هتا

و ریدار ویتاری ث عصتاره ی رتتانولی سته

رعابیت داشت و نمونه ی ریمه دارای همتری

توده ی دیگر در رحدوده ای بی دو تتوده ی

ریدار ویتتاری ث (99/99ریلتی گترم در 911

ذهر شده قرار داشتند (نمودار هتای 9و )3از
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نظر ریاان فن ،تام ،دو توده ی فشند و سراب

بحث

دارای با تری ریاان ترهیبات فنلی تام بودند

از آنجا هه علف چشتمه گیتاهی استت هته در

( به ترتیب  99/39و  99/99ریلی گرم بر گرم

تماس راتییم با آب ری روید و گیاهی آبتای

وزن خشا هم ارز اسید گالیا) و بی ای دو

به شمار ری رود ترهیبتات روجتود در آب و

تتتوده تفتتاوت رعنتتی داری رشتتاهده نگردیتتد

ریاان آلتودگی آن رتی توانتد یکتی از عوارت،

همتری ریاان ترهیبات فنلی رتعلتم بته تتوده

بوجتتود آورنتتده ی تفتتاوت هتتای روجتتود در

ی ریمه از استان ایمم بود ،ایت داده هتا نیتا

نتای باشد از عر

دیگر نمونه هتای گیتاهی

ریاان با ی فعالیتت پتاد اهاایشتی تتوده ی

رورد رعالعه در ای آزرای

فشند را تایید رتی هننتد و تتوده ی ریمته هته

آوری شتتدند هتته ویژگتتی هتتای ج رافیتتایی و

همتتتری ریتتاان خاصتتیت پتتاد اهاایشتتی را

رحیعی رویشگاه آنیا ری تواند دلیلی دیگر بر

داشتتت دارای همتتتری ریتتاان ترهیبتتات فنلتتی

ای تفاوت ها باشد برای رثال رویشگاه ریمه

نابت به دیگر توده هتا رتی باشتد تتا هنتون

در پایی دست چنتد استتخر پترورش رتاهی

گاارشات بایار رحدودی در رتورد ررفیتت

قرار داشتت و آبتی هته ت ذبته هننتده ی ایت

پاد اهاایشی علف چشمه های ایران گتاارش

نمونه ها بود از ای استخرها عبتور ریکترد و

شتتده استتت هتته نمونتته ی آن رعالعتته ی تادان

به عبا با خود روادی از قبی ،فضو ت راهی،

پرست و همکاران ( )2114است هه با استفاده

غذای رتاهی و ستایر رتوادی هته در اینگونته

از روش  DPPHررفیت پاد اهاایشتی علتف

استخر های پرورش راهی استفاده ری شتود

چشمه هتای جنتوب شتره ایتران را گتاارش

همراه داشتت و ایت رتی توانتد در رابعته بتا

نمودند ( 993/0ریکروگرم بر ریلی لیتتر) هته

ریاان بایار رتفتاوت رحتتوی فنت ،تتام ایت

با نتای حاص ،از ای رعالعه رعابیت دارد و

توده بی تاثیر نباشد در عی حال نمونه های

در نیایتت از نظتر رحتتتوی ویتتاری ث تتتوده

توده ی فشند هه دارای بیشتری خاصیت پاد

فشند دارای بتا تری ریتدار ویتتار ث بتود

اهاایشی بتود از سرچشتمه هتای روستتای

( 24/9ریلی گرم در  911گرم) و توده ی ریمه

فشتتند هتته آب ت ذیتته هننتتده ی آنیتتا آلتتودگی

همتری ریاان را نشان داد ( 99/38ریلی گرم

خاصی نداشت جمتا آوری گردیتد هته بترای

در  911گرم) بی سه تتوده ی دیگتر از نظتر

بررسی ای قضیه و اثبات تتاثیر ایت عوارت،

ریدار ویتاری ث عصاره هتای رتتانولی آنیتا

آزرایشتتاتی جداگانتته بایتتد عراحتتی و انجتتام

تفاوت رعنی داری رشاهده نگردید

شود

از عبیعت جمتا
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ترهیبات فنلی به دلی ،خوا

پاد اهاایشی از

در ای بی گیاه علف چشمه با توجه به نتای

جمله ترهیبات ریم گیاهان رحاوب ری شوند

ای تحییم (ررفیت پاد اهاایشی و ورحتتوی

رادیکال هتای آزاد و

قابت،

هه نی

ریمی در حذ

جلتتوگیری از تبتتتدی ،هیدروپراهاتتیدها بتتته
رادیکتال هتتای آزاد دارنتتد ( Jimoh et al.,
 )Naik et al.; 2008, 2003یکتی از روش
هتای ارزیتابی اثترات پتاد اهاایشتی گیاهتان
استفاده از رادیکال های آزاد  DPPHاست و
با حتذ

ایت رادیکتال رتی تتوان بتا روشتی

آسان ،سریا و دقیم توانایی پاد اهاایشی را
ارزیابی نمود ( )Yu et al., 2002علتی رغتم
وجود پاد اهاای

های رختلتف در پمستما،

سیاتم دفاعی بدن به تنیایی قادر به از بتی
بردن رادیکال های آزاد شده در بدن نیات و
استتتفاده از پتتاد اهاتتای

هتتای شتتیمیایی در

رتتتواد غتتتذایی راننتتتد بوتیتتت ،هیدروهاتتتی
آنیتتتتتاول) ،(BHAبوتیتتتتت ،هیدروهاتتتتتی
تولوئ ) (BHTو ترت بتا هیدروهای هینتون
نیا سبب خعر آسیب زدگی بته هبتد و ایجتاد
سرعان در حیوانات آزرایشگاهی شده استت
( Gao et al., 1999; Williams et al.,
 )1999در نتیجه تاری نیتاز آنتتی اهاتیدانی
بدن از رنابا گیاهی ارری اجتناب ناپذیر رتی-
باشتد ( )Young and Woodside, 2001و

اسید آسکوربیا بتا ) رتی توانتد نیت
توجیی ایفا نماید
نتیجه گیری کلی
در ای آزرای

با توجه به همباتگی رشاهده

شده بی داده های حاص ،از ریتدار ترهیبتات
فن ،تام و ویتاری ث توده های رورد رعالعته
با ررفیت پاد اهاایشی آنیا ،نشتان داده شتد
هتته استتتفاده از رادیکتتال هتتای آزاد DPPH
روش رناستتبی بتترای ارزیتتابی خاصتتیت پتتاد
اهاایشی نمونه ی عصاره های رتانولی رتی
باشد بیتری تتوده ی علتف چشتمه در بتی
توده های رورد رعالعه رربتو بته فشتند از
استان البرز رتی باشتد هته رتی توانتد جیتت
اهدا

اصتمحی و پترورش ایت گیتاه رتورد

توجه قرار گیرد
سپاسگزاری
از آقایتتان رینتتدس پنتتاهی و رینتتدس یادانتتی
هارشناستتان رحتتترم آزرایشتتگاه ت ذیتته و
رتابولیاتتم گیتتاهی گتتروه باغبتتانی دانشتتگاه
تیران به خاعر همکاری در انجام ای تحییتم
همال تیدیر و تشکر به عم ،ری آید
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