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چکیده
هدف از این پژوهش شناسایی ترکیبات ،ساختار و تشخیص کیفی نوع پیوندها ،فعالیت ضداکسایشی ،تعیین فنول و فالونوئید کل و اثر سیتوتوکسیک اسانس
زردچوبه بود .اسانس زردچوبه با دستگاه کلونجر و با روش تقطیر آبی استخراج شد .ترکیبات شیمیایی اسانس زردچوبه با دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به
طیفسنج جرمی شناسایی شد .برای تعیین گروههای عاملی ترکیبات شیمیایی و شناسایی کیفی اسانس زردچوبه از آنالیز طیفسنجی تغییر شکل فروسرخ فوریه در
محدوده طول موج  044-0444 cm-1استفاده شد .پتانسیل آنتیاکسیدانی اسانس زردچوبه با مهار رادیکالهای آزاد ( DPPHو  )ABTSو رنگبری بتاکاروتن
لینولئیک اسید تعیین گردید .مقدار فنول کل و فالونوئید با روشهای رنگسنجی اندازهگیری شد .از روش  MTTجهت تعیین اثر سیتوتوکسیک غلظتهای مختلف
اسانس زردچوبه بر رده سلولی سرطان روده بزرگ ( )HT29استفاده شد 81 .ترکیب شناسایی شده در اسانس زردچوبه  19/18درصد ترکیبات را تشکیل دادند.
 Turmeroneبا  %04بیشترین ترکیب شناسایی شده در اسانس زردچوبه بود .محدوده عدد موجی ( 3044-3644 cm-1بهویژه عدد موجی  )3086 cm-1و پیکهای
 8080 ،8608 ،0134 cm-1و  8009بهترتیب مربوط به ارتعاشات کششی پیوندهای  C=O ،C-H ،O-Hو  C=Cحلقه آروماتیک و گروههای آروماتیک
کورکومینوئیدها است .پتانسیل آنتیاکسیدانی اسانس زردچوبه به روشهای  ABTS ،DPPHو رنگبری بتاکاروتن لینولئیک اسید بهترتیب  13/14 ،00/80و 90/96
درصد بود .فنول کل و فالونوئید کل اسانس زردچوبه بهترتیب  31/18 mg GAE/gو  19/1 mg QE/gبود .نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اسانس زردچوبه
از  3/800 mg/mLبه  044میزان زندهمانی سلول  HT29بهترتیب از  66/96به  1/11درصد تغییر پیدا کرد.
واژههای کلیدی :اسانس زردچوبه ،کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج جرمی ،طیفسنجی تغییر شکل فروسرخ فوریه ،فعالیت آنتیاکسیدانی.

مقدمه
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عصاره و اسانسهای گیاهان با داشتن ترکیباتی فنولی زیست فعال
نقش آنتیاکسیدانی خود را ایفا کنند (سلطانیپور و همکاران8313 ،؛
صادقی و همکاران .)8310 ،آنتیاکسیدانها از طریق خنثیسازی
رادیکالهای آزاد و جلوگیری از اکسیداسیون لیپیدها باعث به تأخیر
انداختن فساد ،تغییر رنگ یا تند شدن مواد غذایی میشوند .به دلیل
اثرات نامطلوب آنتیاکسیدانهای سنتزی مانند سرطانزایی و آسیب
کبدی ،امروز استقبال و تمایل مصرفکنندگان از آنتیاکسیدانهای
طبیعی رو به افزایش است .در برخی از پژوهشها فعالیت

 0 ،8و  -3بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد ،استادیار و دانشیار ،گروه علوم
و مهندسی صنایع غذایی ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران.
(*-نویسنده مسئول)Email: Mehrnia@asnrukh.ac.ir :
DOI: 10.22067/ifstrj.v17i2.85943

آنتیاکسیدانهای طبیعی موجود در گیاهان را مرتبط با ترکیبات فنولی
دانستهاند (مزارعی و همکاران.)8316 ،
زردچوبه یا زرچوبه یا زرده چال با نام علمی  Curcuma longaبه
انگلیسی  ،Turmericبه عربی عروق الصفر یا حشیشه الصفرا و به
هندی هلدی 0نامیده میشود .زردچوبه از رده زنجبیلوارها ،0راسته
زنجبیلها ،6تیره زنجبیلیان ،9گونه زردچوبهایها 1است .از فواید
زردچوبه میتوان به اثر آنتیاکسیدانی آن اشاره کرد که به دلیل وجود
کورکومین 1است .کورکومین از مهمترین کورکومینوئیدها 84است و از
مواد تشکیلدهنده زردچوبه است .عالوه بر کورکومین ترکیبات فنولی
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زردچوبه که حاوی اسید فرولیک 8و اسید پروتو کاتکوئیک 0هستند ،بر
پتانسیل آنتیاکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی آن میافزایند ( Kumar
 .)et al., 2006زردچوبه با کاهش تشکیل کالمپهای خونی به
پیشگیری از تصلب شرائین 3کمک کرده و میتواند رشد
هلیکوباکترپیلوری (عامل زخم معده و مرتبط با سرطان معده) را کاهش
دهد .فعالیت شالته کنندگی ترکیبات فنولی آن باعث کاهش اثرات
سمی این فلزات در بدن شده و میتوانند اثر محافظتی برای مغز داشته
باشد (فالح حسینی.)8311 ،
یکی از سرطانهای شایع در کشورهای صنعتی توسعه یافته که
باعث مرگ و میر میشود سرطان دستگاه گوارشی بهویژه سرطان
قسمتهای تحتانی دستگاه گوارشی ،سرطان روده بزرگ یا سرطان
کولون 0میباشد که با نام سرطان کولورکتوم 0نیز شناخته شده و به
اختصار با  CRCنشان داده میشود .سرطان کولون که یک سرطان
تهاجمی است که در آن پاتولوژیک اپیتلیوم نرمال 6به پولیپ آدنوماتوز9
تبدیل میشود (قاضیزاده و همکاران .)8316 ،ویژگیهای
اپیدمیولوژیک سرطان کولورکتال و همچنین میزان بروز سالیانه آن در
نقاط مختلف دنیا متفاوت است .این بیماری بین  3تا  9مورد در 844444
نفر در کشورهای خاورمیانه و در حدود  34تا 04مورد در  844444نفر
در شمال آمریکا و اروپا گزارش گردیده است .بروز این بیماری در ایران
نسبت به کشورهای غربی کمتر است .میزان بروز این بیماری در بین
مردان مقام پنجم و در بین زنان مقام سوم در میان کل سرطانها است
(آخوند و همکاران .)8311 ،سرطان کولون به دو نوع طبقهبندی
میشود .دسته اول طبقهبندی  Dukesکه شامل چهار طبقه فرعی ،A
 C2 ،C1 ،Bو  Dاست که در کشورهای آمریکا و انگلستان رایج است.
دسته دوم طبقهبندی  TNMاست که از نظر مولکولی شامل  1طبقه
فرعی است (قاضیزاده و همکاران.)8316 ،
 Kimو همکاران ( )0484اثر زردچوبه را بر سلولهای HCT-116
بررسی کردند و گزارش کردند که اثر زردچوبه روی این سلولها وابسته
به زمان است Cao .و همکاران ( )0483تأثیر کورکومین ،یکی از
مؤلفههای فعال جدا شده از ریزومهای زردچوبه ،بر سمیت سه رده
سلولی سرطان انسانی ( HT29 ،AGSو  )MGC803در دستگاه
گوارش و یک سلول طبیعی اپیتلیال معده  ،GES-1گزارش کردند.
 Rouhollahiو همکاران ( )0480اثر سیتوتوکسیک عصارههای
هگزان و دی کلرومتان ریزوم زردچوبه را بر  0رده سلولی سرطانی
انسان مورد تایید قرار دادند.
هدف از این پژوهش ،شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس زردچوبه
با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج جرمی ،تعیین
1 Ferulic
2 Protocatechuic
3 Atherosclerosis
4 Colon cancer

گروههای عاملی ترکیبات شیمیایی و تشخیص کیفی نوع پیوندها با
طیفسنجی تغییر شکل فروسرخ فوریه ،تعیین پتانسیل آنتیاکسیدانی
با مهار رادیکالهای آزاد ( DPPHو  )ABTSو رنگبری بتاکاروتن
لینولئیک اسید ،تعیین میزان فنول و فالونوئید کل با روشهای
رنگسنجی و اثر سیتوتوکسیک آن بر رده سلولی سرطان روده بزرگ
( )HT29بود.

مواد و روشها
جمعآوری زردچوبه و استخراج اسانس آن

ریشه خشک شده زردچوبه از شهرستان اهواز (استان خوزستان) از
عطاری محلی خریداری شد و جنس و گونه آن تعیین گردید .اسانس
زردچوبه با دستگاه کلونجر و با روش تقطیر آبی استخراج گردید
(.)Alizadeh Behbahani and Imani Fooladi., 2018
شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس با دستگاه
کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج
جرمی

جهت شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس زردچوبه از دستگاه
کروماتوگرافی گازی ( ،Agilent Technologies 7890Aآمریکا) و
کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج جرمی ( Agilent
 ،Technologies 5975Cآمریکا) استفاده شد 8 µl .اسانس زردچوبه
به دستگاه کروماتوگرافی گازی تزریق شد .دمای ستون با سرعت
 3°C/minاز  00°Cبه  084°Cافزایش یافت .ستون دستگاه ( Agilent
 ،Technologies Inc., HP-5 MSآمریکا) از نوع مویینه با طول
 ، 34mقطر داخلی  4/00 mmو ضخامت  4/00 µmبود .پس از انجام
تزریق اسانس به دستگاه و بهدست آوردن کروماتوگرام ،شناسایی و
تعیین مقدار هر یک از ترکیبات با استفاده از طیف جرمی استاندارد
مشخص گردید (.)Barzegar et al., 2019
طیفسنجی تغییر شکل فروسرخ فوریه ()8FTIR
این آزمون مطابق با مطالعه  Alizadeh Behbahaniو همکاران
( ،)0481انجام شد .در این آزمون که هدف آن تعیین گروههای عاملی
ترکیبات شیمیایی و شناسایی کیفی اسانس زردچوبه بود از آنالیز
طیفسنجی تغییر شکل فروسرخ فوریه (Avatar ،Thermo Nicolet
 ،370آمریکا) استفاده شد .طیف  FTIRاز اسانس زردچوبه در محدوده
طول موج  044-0444 cm-1ثبت گردید.
5 Colorectal cancer
6 Normal epithelium
7 Adenomatous polyp
8 Fourier-transform infrared spectroscopy
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اندازهگیری فعالیت مهار رادیکال آزاد DPPH

اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی اسانس زردچوبه مطابق با مطالعه
نوشاد و همکاران ( ،)8319انجام پذیرفت .بهطور خالصه در این آزمون
 8 mlاز اسانس زردچوبه با  3 mLاز محلول  DPPHدر متانول ،مخلوط
گردید .سپس به مدت  34 minمحلول در دمای اتاق ( )00°Cو تاریکی
قرار داده شد (اطراف ظروف شیشهای با فویل آلومینیمی بهطور کامل
پوشانده شده بود) .در نهایت میزان جذب نمونههای اسانس زردچوبه و
نمونه شاهد (متانول) با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 080 nm
خوانده شد .با جایگذاری اعداد بهدست آمده از جذب نمونهها در معادله
 ،8فعالیت آنتیاکسیدانی کل بر حسب درصد بازدارندگی به دست آمد.
[×844شاهد (/ Aنمونه-Aشاهد=])Aدرصد بازدارندگی
()8
اندازهگیری فعالیت مهار رادیکال آزاد ABTS

برای اندازهگیری فعالیت مهار رادیکال آزاد  ABTSابتدا رادیکال
 ABTSتهیه شد .بدین صورت که ابتدا یک محلول آبی از  ABTSبه
غلظت  9 mMتهیه شده و به این محلول ،پتاسیم پرسولفات اضافه
گردید تا غلظت نهایی آن به  0/00 mMدر محلول رسید .محلول
حاصل در دمای اتاق و تاریکی به مدت  86 hقرار داده شد .قبل از
استفاده از کاتیون رادیکال  ABTS+الزم است رقیقسازی تا حدی
انجام گیرد که جذب معرف در طول موج  930 nmدر محدوده جذبی
 4/9 ± 4/40باشد .در انتها  34 µlاز نمونه به  3 mLاز محلول رادیکال
 ABTSاضافه شد و پس از گذشت  6 minجذب آن ثبت گردید
(امیدیمیرزائی و همکاران.)8311 ،
بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی به روش رنگبری
بتاکاروتن -لینولئیک اسید

این روش مطابق با مطالعه  Gursoyو همکاران ( ،)0441انجام
شد .در این روش پتانسیل آنتیاکسیدانی اسانس زردچوبه با استفاده از
میزان مقاومت در برابر اکسیداسیون لینولئیک اسید و تغییر رنگ
بتاکاروتن توسط رادیکالهای آزاد ارزیابی میشود.
تعیین مقدار فنول کل اسانس زردچوبه

این آزمون مطابق با روش سینگلتون و رسی ( ،)8110انجام شد.
به طور خالصه ابتدا  8 mlنمونه اسانس زردچوبه با  0/0 mlمحلول
فنول مخلوط کرده و به مدت  6 minدر تاریکی نگه داشته شد .سپس
 0/0mlکربنات سدیم  %9اضافه شده و بعد از گذشت  64 minمیزان
جذب این محلول در طول موج  900 nmتوسط دستگاه اسپکتروفتومتر
قرائت شد .نتایج بهدست آمده با منحنی استاندارد اسید گالیک مقایسه
و مقادیر فنول کل موجود در اسانس بر حسب
 mg gallic acid equivalent (GAE)/gگزارش شد.

تعیین مقدار فالونوئید کل اسانس زردچوبه

تعیین میزان فالونوئید کل اسانس زردچوبه مطابق با مطالعه
 Changو همکاران ( ،)0440با اندکی اصالحات انجام پذیرفت.
 8/00 mlآب مقطر با  8 mlاسانس زردچوبه مخلوط شد .در ادامه
 90 µlمحلول نیتریت سدیم نیز اضافه شد .پس از  ،6 minمحلول
آلومنیوم تری کلرید اضافه شد و در دمای اتاق به مدت ،6 min
نگهداری شد .در نهایت  8 mlسود به محلول اضافه شد و جذب آن در
طول موج  084 nmخوانده شد .مقادیر فالونوئید کل اسانس زردچوبه
بر حسب  mg quercetin equivalent (QE)/gگزارش شد.
اثر سیتوتوکسیک اسانس زردچوبه بر رده سلولی سرطان

روده بزرگ ()HT29
از روش  MTTمطابق با مطالعه تناور و همکاران ( ،)8311جهت
تعیین اثر سیتوتوکسیک غلظتهای مختلف اسانس زردچوبه بر رده
سلولی سرطان روده بزرگ ( )HT29استفاده شد.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

دادههای بهدست آمده از آزمونها با استفاده از آنالیز واریانس
یکطرفه تجزیه و تحلیل شد .جهت مقایسه میانگین دادههای بهدست
آمده از آزمون دانکن در سطح احتمال  0درصد از نرمافزار( SPSSنسخه
 )81استفاده شد .حداقل تکرار برای آزمونها  3مرتبه بود.

نتایج و بحث
شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس زردچوبه

نتایج شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس زردچوبه با استفاده از
کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج جرمی
در جدول  ،8آورده شده است 81 .ترکیب شناسایی شده در اسانس
زردچوبه  % 19/18ترکیبات را تشکیل دادند Turmerone .با %04
بیشترین ترکیب شناسایی شده در اسانس زردچوبه بود .ترکیبات اصلی
دیگر شامل  Zingiberene ،Curloneو  Benzeneکه هر کدام
بهترتیب  1/34% ،%30و  0/81%بود .مقایسه نتایج پژوهش حاضر با
مطالعات قبلی تا حدودی مشابه بود .بهطور مثال  Stanojevićو
همکاران ( ،)0480گزارش کردند که بازده اسانس زردچوبه  %4/3بود.
این پژوهشگران همچنین بیان کردند که عمدهترین ترکیبات اسانس
زردچوبه به ترتیب شامل از Turmerone ،)00%/9( α- Turmerone
( )%06و  )86%/1( Curloneبود .در پژوهش ما میزان بازده استحصالی
اسانس  %8بود .شاید بتوان دلیل این امر را به روشهای متفاوت
استخراج اسانس ،سن گیاه ،شرایط اقلیمی و  ...مرتبط دانست (طباطبایی
یزدی و همکاران .)8311 ،ترکیبات شناسایی شده تا حدود زیادی مشابه
با یافتههای ما بود Negi .و همکاران ( ،)8111گزارش کردند که
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(،)%6/6
Tans-â-farnesene
،)60%( α-Turmerone
 )%0/8( Turmeroneو  )%3/1( Curloneترکیبات اصلی روغن
زردچوبه هستند .در مطالعه ما نیز ترکیبات  Turmeroneو Curlone
دو ترکیب اصلی تشکیل دهنده اسانس زردچوبه بودند .پس میتوان
بیان کرد که نتایج این پژوهشگران در مورد نوع ترکیبات شناسایی شده
شبیه بود اما در مورد درصد میزان ترکیبات تفاوتهایی مشاهده شد.
برزگر و همکاران ( ،)8311دلیل این امر را به شرایط فیزیولوژیکی گیاه،
نوع خاک ،زمان برداشت گیاه ،روش خشک کردن گیاه و  ...نسبت
دادند Singh .و همکاران ( )0484ترکیبات شیمیایی اسانس زردچوبه را
با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج جرمی
مورد شناسایی قرار دادند .نتایج این پژوهشگران نشان داد که
ترکیبات  )%04/0( α-Turmerone ،)%00/0( Turmeroneو
 )%88/8( β-Turmeroneجز اصلی تشکیلدهنده زردچوبه بود.
یافتههای این پژوهشگران با نتایج پژوهش حاضر همخوانی داشت.
 Nazو همکاران ( )0484ترکیبات شیمیایی زردچوبه را مورد شناسایی
قرار دادند .این پژوهشگران  86ترکیب را در اسانس زردچوبه شناسایی

کردند .ترکیبات اصلی زردچوبه شامل  Turmeroneو  Curloneبود.
نتایج این محققین با یافتههای ما مطابقت داشت Lee .و همکاران
( )0488اجزای اسانس زردچوبه را مورد شناسایی قرار دادند .این
پژوهشگران گزارش کردند که اجزای اصلی اسانس شامل
،)%81/40( Germacrone ،)%30/01( α- Turmerone
 )%1/90( α-Zingibereneبود .در پژوهش ما نیز  Zingibereneبا
 %1/34یکی از ترکیبات اصلی تشکیلدهنده اسانس زردچوبه بود .نتیجه
آنالیز اسانس زردچوبه توسط دستگاه کرماتوگرافی گازی در مطالعه
سمیعی و همکاران ( ،)8319نشان داد که  09ترکیب شناسایی شده در
مجموع  %11/61ترکیبات اسانس را تشکیل میدهد .عمدهترین ترکیب
اسانس زردچوبه  )%30/00( β-Turmeroneبود .سایر ترکیبات شامل
،)%84/68( Sesquiphellandrene ،)%88/0( α-Turmerone
 )%1/08( Turmerone ،)%1/08( Zingibereneو
 )%9/16( trans-Caryophylleneبود .نتایج این پژوهشگران تا
حدودی با یافتههای مطالعه حاضر همخوانی داشت.

جدول  -1ترکیبات شیمیایی اسانس زردچوبه با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج جرمی
شماره

نام ترکیبات تشکیلدهنده

زمان بازداری (دقیقه)

درصد

1

α-Pinene

2

α-Phellandrene

3

Limonene

4

Eucalyptol

5

Terpinolene

6

Terpinen-4-ol

7

Benzenemethanol

8

Terpineol

9

Anethole

11

Phenol

11

Caryophyllene

12

Humulene

13

Benzene

14

Zingiberene

15

Cyclohexadiene

16

β-Bisabolene

17

Tumerone

18

Curlone

3/30
0/30
0/90
0/91
0/13
9/14
1
1/88
84/31
84/01
83/61
80/01
80/81
80/01
80/06
86/00
89/39
81/99

8/0
8/03
4/0
8
4/06
4/41
4/80
4/80
4/38
4/81
8/9
4/9
0/81
1/34
0/1
4/18
04
30

کل

97/91
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تعیین گروههای عاملی ترکیبات شیمیایی و تشخیص کیفی
نوع پیوندها

طیف  FTIRاسانس زردچوبه در شکل  ،8نشان داده شده است.
محدوده عدد موجی ( 3044-3644 cm-1بهویژه عدد موجی
 )3086 cm-1و پیکهای  8080 ،8608 ،0134 cm-1و  8009بهترتیب
مربوط به ارتعاشات کششی پیوندهای  C=O ،C-H ،O-Hو C=C
حلقه آروماتیک و گروههای آروماتیک کورکومینوئیدها 8میباشند
( Karimi et al., 2018; Pawar et al., 2015; Yadav et al.,
 .)2017پیک در  8080 cm-1ممکن است ناشی از ارتعاش کششی پیوند
 C=Oسسکوئیترپنها( 0ترمرون )3باشد .عالوه بر این ،پیکهای
 8391 cm-1و  8341نیز حضور آلکانها یا ارتعاش خمشی گروه CH3
کورکومینوئیدها (کورکومین) را تائید کرد (.)Khanam., 2018
پیکهای مشاهده شده در  8431 cm-1و  8880احتماالً ناشی از ارتعاش
کششی پیوند  C-O-Cبود ( .)Khanam., 2018بهطور کلی ،محدوده
عدد موجی  8644-8606 cm-1و  8000-8084 cm-1بهترتیب به
ارتعاش کششی پیوندهای  C=Oو  C-Oحلقه آروماتیک نسبت داده

شده است ( )Chowdhury et al., 2000و این پیکهای شاخص مؤید
حضور گروههای عملکردی و ترکیبات زیست فعال در اسانس زردچوبه
بود Karimi .و همکاران ( )0481طیف  FTIRزردچوبه را مورد تجزیه
و تحلیل قرار دادند .نتایج این پژوهشگران نشان داد که باند در طول
موج 3034 cm-1به یک ارتعاش پیوند باند آزاد  OHو در طول موج
 8004 cm-1،8083 cm-1و 8014 cm-1مربوط به گروههای معطر بود.
 Araujoو همکاران ( )0486به تجزیه و تحلیل ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی و فوتوفیزیکی اسانس زردچوبه پرداختند .این
پژوهشگران از طیف سنجی  ،FTIRبهعنوان یک ابزار تحلیلی مؤثر
برای تشخیص گروههای عملکردی و مشخص کردن پیوند کوواالنسی
استفاده کردند .نتایج طیف  FTIRحاکی از آن بود که استخراج اسانس
از ریزوم باعث کاهش قابل توجهی در باندهای گسترده قوی بین
 3844 cm-1و  0144میگردد .این باندها به گروههای هیدروکسیل
پیوندی ) (-OHیا آمین ) (-NHو آلیفاتیک  C–Hزردچوبه نسبت داده
شد.

شکل  -1طیف  FTIRاسانس زردچوبه.

ویژگیهای شیمیایی و پتانسیل آنتیاکسیدانی اسانس
زردچوبه

در جدول  ،0نتایج فنول کل ،فالونوئید کل و فعالیت آنتیاکسیدانی
اسانس زردچوبه به  3روش مهار رادیکال  ABTS ،DPPHو رنگبری
بتاکاروتن-لینولئیک اسید آورده شده است .نتایج نشان داد که اسانس
1 Curcuminoids
2 sesquiterpenes

زردچوبه از پتانسیل آنتیاکسیدانی خوبی برخوردار است .مقدار فنول تام
موجود در اسانس زردچوبه که یک ترکیب فنولی خالص میباشد ،بر
حسب گالیک اسید از روی منحنی استاندارد آن به روش فولین سیوکالتو
محاسبه شد ( Nampoothiri .)31/18 mg GAE/gو همکاران
( )0480محتوای پلیفنولی زردچوبه را بر حسب گالیک اسید %04
3 turmerone
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گزارش کردند ( .)00سمیعی و همکاران ( )8319 bتوانایی مهار رادیکال
آزاد اسانس زرچوبه را با روش  %81 ،DPPHگزارش کردند.
Stanojevićو همکاران ( ،)0480فعالیت آنتیاکسیدانی روغن زردچوبه
را با استفاده از رادیکال  DPPHتعیین کردند .این پژوهشگران درصد
مهارکنندگی روغن زردچوبه را  %10گزارش کردند Maizura .و
همکاران ( )0488فعالیت آنتیاکسیدانی و فنول کل زردچوبه را بهترتیب
 %60/6و  69/11 mg GAE/gگزارش کردند .یافتههای این
پژوهشگران با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت.
 Akinola Alafiatayoو همکاران ( )0480ظرفیت آنتیاکسیدانی دو
گونه زردچوبه ( Curcuma longaو )Curcuma xanthorrhizaرشد
یافته در جنوب شرق آسیا را با روشهای  DPPHو  ،8FRAPمورد
بررسی قرار دادند .این پژوهشگران همچنین میزان فنول کل و
فالونوئید زردچوبه را نیز تعیین کردند .نتایج این پژوهشگران نشان داد
که میزان فعالیت آنتیاکسیدانی زردچوبه ( )Curcuma longaبه
روشهای  DPPHو  FRAPبهترتیب  094/8 mg TE0/gو
 038/9 mg TE/gبود .میزان فنول کل و فالونوئید نیز بهترتیب
 00/9 mg GAE/gو  %14گزارش شد Singh .و همکاران ()0484
گزارش کردند که روغن اسانس ریزوم تازه زردچوبه دارای فعالیت

آنتیاکسیدانی باالتری نسبت به ریزوم خشک شده است .این
پژوهشگران همچنین گزارش کردند که فعالیت آنتیاکسیدانی زردچوبه
نسبت به آنتیاکسیدان  3BHAقویتر بود .فعالیت آنتیاکسیدانی
زردچوبه در برابر رادیکال  DPPHدر محدوده  %10-16گزارش شد.
 Karimiو همکاران ( )0481گزارش کردند که زردچوبه دارای فعالیت
آنتیاکسیدانی باالیی است Li .و همکاران ( )0441فعالیت
آنتیاکسیدانی دو گونه زردچوبه را مورد بررسی قرار دادند .این
پژوهشگران بیان کردند که زردچوبه دارای فعالیت آنتیاکسیدانی خوبی
است Sahu .و  )0483( Saxenaفالونوئید کل عصارههای مختلف
زردچوبه را تعیین کردند .این محققین گزارش کردند که میزان فالونوئید
کل عصاره بین  00/00 mg/gتا  91/36متغیر بود .حداکثر مقدار
فالونوئید کل در عصاره متانولی زردچوبه مشاهده شد .طبق مقایسه
نتایج مطالعات مختلف ،تفاوتهایی در مقدار ترکیبات فنولی و فعالیت
آنتیاکسیدانی گیاهان وجود دارد .این تفاوتها به عواملی مانند شرایط
اقلیمی از جمله آب ،هوا ،خاک و ارتفاع که در رشد گیاهان دارویی مؤثر
است ،بستگی دارد .همچنین میتوان به عوامل دیگری همانند
روشهای متنوع اندازهگیری ترکیبات فنولی و فعالیت آنتیاکسیدانی
اسانسها نیز اشاره کرد (برزگر و همکاران.)8319 ،

جدول  -2محتوای فنول کل  ،فالونوئید کل و فعالیت آنتیاکسیدانی اسانس زردچوبه
فعالیت آنتی اکسیدانی ()%
فالونوئید ()mg QE/g
فنول ()mg GAE/g
اسانس زردچوبه

31/18±4/00

19/14±4/63

مهار رادیکال DPPH

مهار رادیکال ABTS

بتاکاروتن لینولئیک اسید

00/80±4/13

13/14±4/00

4/11±90/ 96

اثر سیتوتوکسیک اسانس زردچوبه بر رده سلولی سرطان

کپسیتابین0و تاکسول (پاکلیتاکسل )0به مدت  00ساعت درمان کرده و
سپس با استفاده از روش زنده و مرده ،یکپارچگی غشای را مورد بررسی
قرار دادند .نتایج نشان داد که زردچوبه ،کپسیتابین و تاکسول به تنهایی
در دوز مورد بررسی ،باعث مرگ حداقل در سلولهای سرطانی شدند.
با این حال ،هنگامی که سلولها با زردچوبه تحت درمان قرار گرفتند،
آپوپتوز 6ناشی از کپسیتابین از  %0به  %00افزایش یافت .آپوپتوز ناشی
از تاکسول از  %0به  %00افزایش یافت .این نتایج نشاندهنده تعامل
همافزایی بین زردچوبه و شیمی درمانی بود Rouhollahi .و همکاران
( )0480اثر سیتوتوکسیک عصارههای هگزان و دی کلرومتان ریزوم
گونهای از زردچوبه را بر  0رده سلولی سرطانی انسان پس از  00 hبا
استفاده از روش  MTTبررسی کردند .نتایج این پژوهشگران نشان داد
که عصارههای هگزان و دیکلرومتان دامنه گستردهای از اثر سمیت
سلولی را نسبت به سلولهای سرطانی نشان دادند .نتایج نشان داد

1 Ferric reducing ability of plasma
2 Trolox equivalents
3 Butylated hydroxyanisole
4 Capecitabine

5 Paclitaxel
6 Apoptosis

روده بزرگ ()HT29
شکل  ،0اثر سیتوتوکسیک اسانس زردچوبه را بر رده سلولی سرطان
روده بزرگ ( )HT29نشان میدهد .همانگونه که در شکل  ،0مشخص
است با افزایش غلظت اسانس زردچوبه از  3/800 mg/mLبه 044
تاثیر اسانس زردچوبه بر رده سلولی  HT29بهطور معنیداری افزایش
پیدا کرد .درصد زندهمانی سلول  HT29در غلظتهای  3/800و
 044 mg/mLبهترتیب  66/96و  1/11بود.
 Kimو همکاران ( )0484اثر زردچوبه را بر زنده بودن سلولهای
 HCT-116مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که اثر زردچوبه
روی زنده بودن این سلولها وابسته به زمان است .این پژوهشگران
سلولهای  HCT-116را با زردچوبه به مدت  80 hو به دنبال آن با
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که  IC50بر رده سلولی سرطانی روده بزرگ ()HT29
 9/91 ± 4/00 μg/mLبود .این پژوهشگران همچنین ایمن بودن این
گیاه را بر سلولهای طبیعی انسان تایید کردند .در مطالعه  Caoو
همکاران ( )0483تأثیر کورکومین ،یکی از مؤلفههای فعال جدا شده از
ریزومهای زردچوبه ،بر سمیت سه رده سلولی سرطان انسانی (،AGS
 HT29و  )MGC803در دستگاه گوارش و یک سلول طبیعی اپیتلیال
معده  ،GES-1و مکانیسم آپوپتوز ناشی از کورکومین بررسی کردند.
نتایج نشان داد که مهار رشد سلولهای سرطان معده وابسته به دوز
بوده و اثر سمیت بیشتر کورکومین بر سلولهای  AGSو  HT29در
مقایسه با سلولهای  GES-1بیشتر بود Malek .و همکاران ()0488
اثر سمیت سلولی متانول خام و عصارههای استخراج شده (هگزان و
اتیل استات) گونهای از زردچوبه را در برابر شش رده سلولی سرطانی
انسان (سلول پستان وابسته به هورمون ) ،(MCF 7رده سلولی
اپیدرموئید نازوفارنکس ) ،(KBرده سلولی ریه ) ،(A549رده سلولی
دهانه رحم ) ،(Ca Skiرده سلولی کولون ) HT29و  (HCT 116و
یک رده سلولی فیبروبالست انسانی غیرسرطانی ) (MRC 5با استفاده

از روش سمیت سلولی قرمز خنثی 8بررسی کردند .نتایج این پژوهشگران
نشان داد که متانول خام و عصارههای استخراج شده (هگزان و اتیل
استات) اثر سمیت سلولی خوبی را در برابر سلولهای،KB ،MCF 7
 Ca Ski ،A549و  HT29نشان داده اما هیچ سمیتی بر MRC 5
مشاهده نشد Singh .و همکاران ( ،)0441نحوه عملکرد کورکومین
بهعنوان یک ماده ضدسرطان و بررسی اثر آن بر تکثیر و القای آپوپتوز
در سلولهای سرطانی روده بزرگ انسانی  HT29را مورد ارزیابی قرار
دادند.این پژوهشگران اثر کورکومین را مثبت گزارش کردند Goel .و
همکاران ( )0448دریافتند که کورکومین ،رنگدانه اصلی و مؤلفه فعال
زردچوبه ،دارای فعالیتهای ضدالتهابی و ضدسرطان است.
سیکلواکسیژناز  (COX)-2نقش مهمی در سرطان روده بزرگ دارد.
این پژوهشگران برای بررسی اثر کورکومین در بیان ،(COX)-2
سلولهای سرطانی روده بزرگ  HT29را با غلظتهای مختلف
کورکومین درمان کردند .نتایج نشان داد که اثر کورکومین بر رشد
سلولهای  HT29وابسته به غلظت و زمان است.

شکل  -2اثر سیتوتوکسیک اسانس زردچوبه بر رده سلولی سرطان روده بزرگ (.)HT29

نتیجهگیری
اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی اسانس زردچوبه به روشهای
مختلفی  ABTS ،DPPHو رنگبری بتاکاروتن لینولیئک اسید نشان
داد که اسانس زردچوبه از پتانسیل باالی آنتیاکسیدانی برخوردار است.
میزان ترکیبات فنولی موجود در زردچوبه  31/18 mg GAE/gبود.
بخشی از پتانسیل آنتیاکسیدانی زردچوبه را میتوان به ترکیبات فنولی
1 Neutral red

مرتبط دانست .پیکهای 8391 cm-1و  8341حضور آلکانها یا ارتعاش
خمشی گروه  CH3کورکومینوئیدها (کورکومین) را تائید کرد .میتوان
فعالیت آنتیاکسیدانی و سیتوتوکسیک اسانس زردجوبه را در ارتباط با
این ترکیب دانست .در انتها پیشنهاد میگردد با توجه به پتانسیل باالی
گیاه زردچوبه از اسانس این گیاه بهعنوان یک آنتیاکسیدان طبیعی به
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جای آنتیاکسیدانهای سنتزی در صنعت روغنهای خوراکی استفاده
نمود.

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به دلیل حمایتهای
مادی و معنوی صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند.

تشکر و قدردانی

مقاله حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد میباشد ،لذا
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از معاونت پژوهشی و فناوری
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Introduction: Antioxidants by Quenching free radicals and preventing lipid oxidation, retard spoilage, discoloration
and rancidity of foods. Due to adverse effects of synthetic antioxidants such as carcinogenicity and liver injury,
consumers’ attention toward natural antioxidants are increasing. Turmeric (Curcuma longa) is a medicinal plant
frequently used in food industry and pharmacology. In this research, chemical composition, structure and type of bond,
antioxidant capacity, total phenol, flavonoid and cytotoxic effect of Turmeric essential oil (TEO) on colorectal cancer
cells (HT29) were investigated.
1

Materials and methods: TEO was extracted using Clevenger apparatus by aqueous distillation method. To identify
chemical composition, 1 µl essential oil was injected in gas chromatography-mass spectrometry and essential oil
composition and quantity were determined by comparing with standards. Functional groups and qualitative identification
of turmeric essential oil were done using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) in range of 500 – 4000 cm-1.
Antioxidant capacity of TEO was determined suing ABTS, DPPH and β-carotene/linoleic acid bleaching assay. Total
phenol and flavonoid were measured by colorimetric methods. MTT test was used to find cytotoxic concentrations of
TEO on colorectal cancer cell line (HT29).
Results and discussion: The 18 compounds identified in TEO accounted for 97.91% and the highest compound was
turmerone by 40%. The other compounds were curlone, zingiberene and benzene with 34, 8.30 and 4.18% respectively.
Infrared spectrum in range of 3600-3400 cm-1 (specially 3516 cm-1) and peaks at 2930, 1621, 1515 and 1447 cm-1 were
due to stretching vibration of O-H, C-H, C=O, C=C bonds of aromatic ring and aromatic groups of curcuminoids. 1515
cm-1 peak was due to stretching vibration of C=O bond of sesquiterpenes (turmerone). Observed peaks at 1378 and 1308
cm-1 confirmed the presence of alkanes or bending vibrations of CH 3 groups in curcuminoids (curcumin). Antioxidant
potential of TEO according to DPPH and ABTS methods and β-carotene bleaching assay was 25.15, 93.90 and 72.76 %,
respectively. Total phenol and flavonoid content of TEO were 38.91 mg GAE/g and 87.9 mg QE/g. The results showed
that by increasing essential oil concentration from 3.125 to 200 mg/mL survival rate of HT29 changed from 66.76 to
9.88%.
Keywords: Curcuma longa essential oil, Gas chromatography-mass spectrometry, Fourier-transform infrared
spectroscopy, Antioxidant activity.
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