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 برگی تازه هایسبزی برخیمحتوای فنول کل  و اکسیدانیفعالیت آنتیبر پرتودهی گاما  اثر
 (1)*احمدی روشن، مرضیه  -(1) برنجی اردستانی، سمیرا

 ای، پژوهشکده کاربرد پرتوهاسازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته 1

 :چکیده

 و اکسیییيدانیفعاليت آنتی بر روز 15 مدتبه C 4° نگهداری دمای( در 1 و kGy 0 ،25/0 ،5/0 ،75/0تأثير پرتودهی گاما )

در انواع سبزی محتوای فنول کل در  بررسی شد انواع سبزی برگی تازه شامل تره، جعفری، شوید و مرزهمحتوای فنول کل 

در اغلب انواع سبزی فعاليت  است.نسبت به شاهد افزایش داشته جعفری، kGy1تيمارهای پرتودهی شده به استثنای تيمار 
سب آنتی سيدانی برح ستثنای تيمار  50ICاک شده به ا شاهد تره، جعفری و مرزه، kGy 1در تيمارهای پرتودهی  سبت به  ن

شته ست. افزایش دا شترین محتوای فنول کلا سبزی بي سيدانی )کمترین غلظت و فعاليت آنتی در تمام انواع  در  ( 50ICاک
در این ها سییبزی عنوان دُز بهينه پرتودهیبه kGy 5/0دُز  نتایجبا توجه به  اسییت. مشییاهده شییده kGy5/0تيمار پرتودهی 

 شود. پيشنهاد میپژوهش 

 فنول کل ،سبزی برگی تازه، اکسيدانآنتیپرتودهی گاما،  کلمات کلیدی:

 مقدمه

باشند که طيف وسيعی از خواص بيولوژیکی، دارویی و شيميایی را ها میاکسيدانها غنی از آنتیها و سبزیميوه

-کنند و مرگ و مير ناشی از بيماریجلوگيری می لزایمر(آ و دژنراتيو )پارکينسون هایدارند که از سرطان و بيماری

-های تازه تا حدی ناشی از مقادیر زیاد آنتیها و سبزیاثرات مفيد ميوه .دهندهای قلبی و سرطان را کاهش می

عنوان روش فيزیکی و غير حرارتی نگهداری محصوالت پرتوفراوری به .[1] ها از جمله ترکيبات فنولی استاکسيدان

خوبی شناخته شده است که شامل قرار گرفتن مواد غذایی )خام یا فرآوری شده( در معرض غذایی مختلف به

 است که تحت شرایط معين مطلوب، غلظت مواد فيتوشيمياییساز است. گزارش شدهساز یا غيریونپرتوهای یون

این شرایط شامل قرار  گياهی ممکن است پس از پرتودهی، افزایش یابد. ها و فنول کل(اکسيدان)محتوای آنتی

های پرتو، زخم و آسيب، انبارش در دماهای پایين و یا قرار گرفتن در معرض دماهای گرفتن در معرض چشمه

حذف ضدعفونی این پژوهش، باتوجه به لزوم رعایت ایمنی و سالمت تغذیه مردم کشور،  .[2] بسيار پایين است

بندی، ها قبل از انبار، بی نياز کردن توليدکنندگان از مصرف مواد شيميایی، قابليت استفاده پس از بستهسبزی

 زهای است. الزم به ذکر است، پرتوفرآوری گاما در دُجلوگيری از ایجاد آلودگی ثانویه در محصول پيشنهاد شده
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های شيميایی شامل ( همراه با بررسی اثرات آن بر ویژگی1و  kGy 0 ،25/0 ،5/0 ،75/0پيشنهادی در این پژوهش )

ها برگی تازه )تره، جعفری، شوید و مرزه( تاکنون در کشور انجام اکسيدانی سبزیویژگی آنتیو  محتوای فنول کل

 است.نشده

 هامواد و روش

، در گاماسل CO60های پالستيکی )پليمر با درجه مواد غذایی( با چشمه بندی شده در کيسههای سبزی بستهنمونه

شرکت  220 شاهد(،  kGy0 در دمای محيط با دزهای  Gy/s 98/1کانادا با آهنگ دز  Nordionساخت  (25/0 ،

روز )های شییاهد و پرتودیده در روزهای رییفرهای زیر روی نمونهشییوند. آزمایشپرتودهی می 1و  75/0، 5/0

ز بهينه، برای پرتو فرآوری انواع سییبزی تعيين شییده و اثرات انجام و دُ C° 4در دمای  15و  8 ها(،پرتودهی نمونه

های سبزی شاهد و پرتودهی شده، در نمونه ،منظور تهيه عصارهبه شود.این فرآوری بر کيفيت شيميایی ارزیابی می

سپس پودر می C° 35آون  شک و  صاره تهيه درشود. خ ساندن، روش به ع شک برگ از گرم 10 خي  با گياه خ

رل با  و شده رها ساعت 24 مدت به مجموعه .شد مخلوط متانول ليترميلی 50 حدود صاره حا سپس محلول ع

ضافه جدید متانول مجددا و جدا آلی فازفيلتر شده،  1کاغذ رافی واتمن شماره   بار سه برای عمل این .شودمی ا

سط هاحالل مجموعه سوم، روز در .شودمی تکرار ستگاه تو حذف  C° 37 چرخان )روتاری( در  کننده تبخير د

 .شودمی

 کل فنولگیری محتوای اندازه

ستفاده از فنولی ترکيبات محتوای تعيين سپکتروفتومترسيوکالتيو فولين معرف با ا صاره .[3] شودمی انجام و با ها ع

  شود.می نگهداری( C°4) یخچال در آزمایش انجام زمان تا

 DPPH◦به روش  اکسیدانیفعالیت آنتیبررسی 

استفاده شد، که بيانگر غلظتی از نمونه که قادر به کاهش  50IC، از فاکتور اکسيدانیبه جهت بررسی بهتر فعاليت آنتی

شود. در این آزمایش مقدار اوليه است که توسط نمودار محاسبه می %50اوليه به   DPPH◦غلظت رادیکال آزاد 

 .[4] استفاده گردید BHTاکسيدان مصنوعی عنوان کنترل مثبت از آنتیبه

 تجزیه و تحلیل آماری
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اسیییتاندارد در سیییه  تایج  يانگينن انحراف ±)م

 و روش تجزیه واریانس (IBM, USA) 22نسییخه  SPSSبه دسییت آمده با اسییتفاده از نرم افزار آماری تکرار( 

(ANOVAو مقایسه ميانگين )ایها با استفاده از آزمون چند دامنه ( 1دانکنDMRT( در سطح احتمال )0.05<p )

طرح استفاده شد.  1/9نسخه  SASبه منظور تعيين اثر متقابل متغيرهای مستقل آزمون از نرم افزار رورت گرفت. 

 .شدانجام  Excelآماری کامال تصادفی مورد استفاده قرار گرفت و رسم نمودارها با نرم افزار 

 نتایج و بحث

  DPPHاکسیدانی به روش محتوای فنول کل و فعالیت آنتیکلی آزمون تجزیه واریانس  -1

 زدُ ارییلی اثر از تيمار دو ميانگين بين حداقل که داد نشییان شییيميایی یهاآزمون کلی واریانس تجزیه نتایجمطابق 

اثر اریییلی زمان انبارمانی و اثر متقابل دُز پرتودهی در  .دارد وجود( P<0.01) آماری دارمعنی اختالف پرتودهی

 دار نبودند.زمان انبارمانی معنی

 DPPH روش به اکسیدانیآنتی فعالیت و کل فنول ز پرتودهی بر محتوایمقایسه میانگین اثر اصلی دُ -2

نسبت به شاهد  در سبزی تره محتوای فنول کل در تيمارهای پرتودهی شده 1مطابق نتایج نشان داده شده در نمودار 

است. محتوای فنول کل در مشاهده شده kGy5/0تيمار پرتودهی  است. بيشترین محتوای فنول کل درافزایش داشته

، kGy 75/0ترتيب تيمارهای پرتودهی پس از این تيمار به اشت.درردی داشته 24این تيمار نسبت به شاهد افزایش 

مارهای در سبزی جعفری محتوای فنول کل در تيبيشترین مقادیر محتوای فنول کل را نشان دادند.  1و  25/0

است. بيشترین محتوای فنول کل در تيمار نسبت به شاهد افزایش داشته kGy 1پرتودهی شده به استثنای تيمار 

درردی  24است. محتوای فنول کل در این تيمار نسبت به شاهد افزایش مشاهده شده kGy5/0پرتودهی 

بيشترین مقادیر محتوای فنول کل را  kGy 75/0 ،25/0ترتيب تيمارهای پرتودهی اشت. پس از این تيمار بهداشته

است. هد افزایش داشتدر سبزی شوید محتوای فنول کل در تيمارهای پرتودهی شده نسبت به شاهنشان دادند. 

و  kGy 5/0ی ( در دو تيمار پرتودهp<0.01دار )بيشترین محتوای فنول کل بدون مشاهده تفاوات آماری معنی

درردی  42و  40افزایش ترتيب بهه شاهد نسبت ب هااست. محتوای فنول کل در این تيمارمشاهده شده 75/0

بيشترین مقادیر محتوای فنول هد( )شا 0و  kGy 1 ،25/0رتودهی ترتيب تيمارهای پت. پس از این تيمار بهساداشته

است. ش داشتهمحتوای فنول کل در تيمارهای پرتودهی شده نسبت به شاهد افزای مرزهدر سبزی کل را نشان دادند. 

 و  kGy 25/0ی ( در دو تيمار پرتودهp<0.01دار )بيشترین محتوای فنول کل بدون مشاهده تفاوات آماری معنی

                                                 
1Duncan’s Multiple Range Test  
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درردی  39و  40ترتيب افزایش است. محتوای فنول کل در این تيمارها نسبت به شاهد بهمشاهده شده 5/0

)شاهد( بيشترین مقادیر محتوای فنول  0و  kGy 75/0 ،1ترتيب تيمارهای پرتودهی اشت. پس از این تيمار بهداشته

 کل را نشان دادند.

 
 بر محتوای فنول کل برخی انواع سبزی برگی تازه دُز پرتودهی لیار مقایسه ميانگين اثر( 1نمودار )

در تيمارهای پرتودهی  50ICاکسيدانی برحسب در سبزی تره فعاليت آنتی 2مطابق نتایج نشان داده شده در نمودار 

اکسيدانی )کمترین غلظت است. بيشترین فعاليت آنتینسبت به شاهد افزایش داشته kGy 1شده به استثنای تيمار 

50IC در تيمار پرتودهی )kGy5/0 در این تيمار نسبت به شاهد افزایش اکسيدانی فعاليت آنتیاست. مشاهده شده

فعاليت شترین بي 0و  kGy 75/0 ،25/0ترتيب تيمارهای پرتودهی اشت. پس از این تيمار بهدرردی داشته 21

در تيمارهای پرتودهی شده به استثنای تيمار اکسيدانی فعاليت آنتیدر سبزی جعفری را نشان دادند. اکسيدانی آنتی

kGy 1 پرتودهی  هایدر تيمار اکسيدانیآنتی فعاليتاست. بيشترین نسبت به شاهد افزایش داشتهkGy 5/0  75/0و 

نسبت به  هادر این تيماراکسيدانی فعاليت آنتیاست. مشاهده شده( p<0.01) دارمعنی آماری تفاوات مشاهده بدون

بيشترین  1و  kGy 25/0 ،0ترتيب تيمارهای پرتودهی ت. پس از این تيمار بهسادرردی داشته 6شاهد افزایش 

در تيمارهای پرتودهی شده نسبت به اکسيدانی فعاليت آنتیدر سبزی شوید را نشان دادند. اکسيدانی فعاليت آنتی

( در دو p<0.01دار )بدون مشاهده تفاوات آماری معنیاکسيدانی فعاليت آنتیاست. بيشترین شاهد افزایش داشته

ترتيب در این تيمارها نسبت به شاهد بهاکسيدانی فعاليت آنتیاست. مشاهده شده 75/0و  kGy 5/0تيمار پرتودهی 

)شاهد(  0و  kGy 1 ،25/0ترتيب تيمارهای پرتودهی اشت. پس از این تيمار بهداشته درردی 43و  45افزایش 

در تيمارهای پرتودهی شده  اکسيدانیفعاليت آنتی مرزهدر سبزی را نشان دادند. اکسيدانی فعاليت آنتیبيشترین 

 ( p<0.01دار )ت آماری معنیبدون مشاهده تفاوااکسيدانی فعاليت آنتیاست. بيشترین نسبت به شاهد افزایش داشته
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در این تيمارها نسبت به شاهد اکسيدانی فعاليت آنتیاست. مشاهده شده 5/0و  kGy 25/0در دو تيمار پرتودهی 

 0و  kGy 75/0 ،1ترتيب تيمارهای پرتودهی اشت. پس از این تيمار بهدرردی داشته 51و  53ترتيب افزایش به

 را نشان دادند.اکسيدانی فعاليت آنتی)شاهد( بيشترین 

 
برخی انواع سبزی برگی تازه DPPHاکسيدانی بر فعاليت آنتی دُز پرتودهی ارلی مقایسه ميانگين اثر( 2نمودار )

اکسییيدانی پرتودهی محتوای فنول کل و ظرفيت آنتی هم نشییان داد که، Fanنتایج مشییابه نتایج پژوهش حاضییر، 

سییاز اثرات خود را عمدتا از طریق پرتوهای یون .دهدرا افزایش می  Iceberg و  Endive ،Romaineهای کاهو

های زیسییتی یا غيرزیسییتی در پاسییب به تنش کنند.آب اعمال می 2های آزاد توليد شییده درنتيجه پرتوکافترادیکال

ژنی، از های دروناکسيدانهای گياهی قادر به انطباق با شرایط نامساعد از طریق افزایش آنتیمانند پرتودهی، بافت

شند.ها میجمله فنول سد بافتنظر میبه با سبت به پرتودهی های با ظرفيت آنتیر سب کمتری ن سيدانی باالتر، پا اک

سيدان پایينهای با ظرفيت آنتیکه بافتدارند، درحالی سب میتر قویاک طورکلی، ترکيبات فنوليک از به .دهندتر پا

های مکانيکی، پرتودهی شبيه به ایجاد زخم يدی آن است.آنزیم کل PAL شود، کهطریق روش شيکيميک سنتز می

های اکسییيدانآنتی را در بافت گياه افزایش دهد و منجر به انباشییت ترکيبات فنلی شییود.  PAL تواند فعاليتمی

سبزی رلی در  سيدا ستند.های تازه، ا سيد گاليک دارای فنول های فنولی و فالونوئيدها ه سيد تانيک و ا ها مانند ا

اکسییيدانی را افزایش داده، که پرتودهی هر دو محتوای فنوليک و ظرفيت آنتی اکسییيدانی باال هسییتند.اليت آنتیفع

پرتودهی با افزایش توليد  .اکسيدانی کل شده استدهد، افزایش سنتز فنوليک باعث افزایش ظرفيت آنتینشان می

سيدانآنتی ستفاده از پرتودهی ميوهدر  شود.ها، باعث افزایش ارزش غذایی نيز میاک ضر در آمریکا ا ها و حال حا

 راها اکسییيدانی سییبزی(، ظرفيت آنتیkGy 1مجاز اسییت. بيشییينه دُز مجاز رایج ) kGy 1های تازه در دُز سییبزی

 طور قابل توجهی محتوای پرتوهای گاما بهو همکاران دریافتند که،  Gumus 2011در سال  .[1] دهدمیافزایش 
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تاثير قرار می کل مرزه فنول ها هم افزایش در محتوای فنول کل  دهد.را تحت  تایج پژوهش حاضیییر آن مطابق ن

افزایش محتوای فنول کل در مرزه پرتودهی شیییده را های پرتودهی شیییده رویت کردند. به عقيده ایشیییان، نمونه

وسيله پرتوهای گاما ر بهتوان به رهایش ترکيبات فنولی از اجزای گليکوزیدی و تخریب ترکيبات فنوليک بزرگتمی

محتوای  kGy 2در جعفری، دُزهای تا مشابه مطالعه حاضر،  .[5] نسبت داد ترا وزن مولکولی کمبه انواع کوچکتر 

بات فنولی در گياهان  (P <0.05) طور قابل توجهیفنل کل را به باشیییت ترکي افزایش داد. پرتودهی موجب ان

سعه به سم دفاعی با تو سيانينعنوان یک مکاني سنتز فالوانون، آنتو آالنين ها، رزوراترول و افزایش فعاليت فنيلبيو

و انحالل  شییدنها توسییط القاد دپليمرهپذیری آنپرتودهی همچنين باعث تسییهيل اسییتخرا  شییود.آمونيالياز، می

سلولی میپلی شد فنولدر  43٪ (p <0.05داری )باعث کاهش معنی kGy 7/2دُز  شود.ساکاریدها در دیواره  ها 

 200اکسیییيدانی معادل گرم جعفری فعاليت آنتی 153مقدار  دارد.اکسیییيدانی متوسیییط جعفری فعاليت آنتی .[6]

با دُزهای  های پرتودهی شیییدهبرای نمونه ترتيببه گرم 187و  174،160، 167. مقادیر دارد C گرم ویتامينميلی

kGy 7/0 ،4/1 ،2  در دُز  بود.  7/2وkGy 7/2 شاهد، فعاليت آنتی سه با  سيدانی در مقای رد کمتر بود 50اک  در

به  تاکسيدانی جعفری نسبفعاليت آنتی kGy 1مشابه این نتایج در این پژوهش نيز با افزایش دُز پرتودهی به  .[7]

شاهد به ترتيب  kGy 5/0دُز  شته 17و  24و نمونه  رد کاهش دا ست.در رادیکال پرتودهی گاما فعاليت روبش  ا

کاهش داد. علت برخی تغييرات ناشییی از پرتو در سییاختار محتوای فنولی بهاحتماال را مرزه متانولی  آزاد عصییاره

، kGy 2/1دررد در دُزهای  72/3و  68/23، 60/29را به ميزان  در عصاره متانولی مرزه 50IC پرتودهی گاما مقدار

شاهد افزایش به 1/5و  0/3 سه با  تفاوت در تأثير پرتوهای گاما بر فعاليت روبش  .(AA)کاهش دادترتيب در مقای

شيميایی آنرادیکال آزاد گياهان ممکن است به سایر دليل تفاوت ترکيب  ستخرا  و  ستفاده برای ا ها، حالل مورد ا

اکسيدانی مرزه فعاليت آنتی 1و  kGy 75/0در مطالعه حاضر هم با افزایش دُز پرتودهی به  .[5] خصوريات باشد

با درنظر گرفتن نتایج این دو است. دار نشان دادهکاهش معنی 25/0و  kGy 5/0تر پرتودهی نسبت به دُزهای پایين

شيميایی  سبزیبه kGy 5/0دُز آزمون  شوید و مرزه( عنوان دُز بهينه پرتودهی انواع  های برگی تازه )تره، جعفری، 
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