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Abstract 
1Introduction: Shirazi thyme is a perennial herbaceous plant related to Lamiaceae family growing in central and 

southern regions of Iran. This study aimed to assess chemical composition, bioactive functional groups, antioxidant 
potential, total phenol, and total flavonoids of Shirazi thyme essential oil (STEO) and also to evaluate its cell toxicity 
effect against the colorectal cancer cell line (HT29).  

 
Materials and Methods: The chemical composition of STEO was identified by gas chromatography-

mass spectrometry. The bioactive functional groups of STEO were measured by Fourier transform infrared at spectra 
range of 500- 4000 cm-1. The total phenol and total flavonoids of STEO were determined by folin- ciocalteu and aluminum 
chloride colorimetric method, respectively. MMT method was performed to measure the cell toxicity of STEO against 
the colorectal cancer cell line (HT29). The cells were cultured on DMEM high glucose medium supplemented with 10% 

fetal bovine serum and penicillin/streptomycin and incubated at 37C with 95% relative humidity and 5% CO2 
concentration. The antioxidant activity of STEO was evaluated by DPPH and ABTS free radicals scavenging assays. 
Duncan test at 5% probability and SPSS software (version 18) was performed to compare the means of obtained results.  

 
Results and Discussion: Based on GC/MS spectrometry, a total of 29 constituents were identified and quantified in 

the STEO representing more than 99% of total constituents. Thymol with 39.3% and Carvacrol with 30% were the most 
constituents of STEO. The other major compound of STEO were Benzene (8.52%), γ-Terpinene (5.27%), and 
Caryophyllene (2.97%). The presence of peak at a wavelength of 320- 1000 cm-1 demonstrates O-C bound that could be 
related to organic compounds such as alcohols, carboxylic acids, esters, and ethers. The peaks occurred at spectral range 
between 2800- 3000 cm-1 (particularly at 2869.6 up to 2960.8 cm-1) are related to the stretching mode of C-H bounds and 
are mostly associated with alcoholic compounds in the essence. The amount of total phenol and flavonoids of STEO were 
64.05 mg gallic acid equivalent/g and 11.68 mg quercetin equivalent/g, respectively. Results obtained from antioxidant 
activity of STEO with DPPH and ABTS free radicals scavenging showed that by increasing of STEO, the inhibition level 
of free radicals was enhanced. The inhibition percent of free radicals by using DPPH and ABTS at 1000 ppm concentration 
were 63.69% and 64.33%, respectively. The cell toxicity results of different STEO concentrations against the cell line 
HT29 revealed that survival of HT29 cells at 1, 3.125, 6.25, 12.5, 25, 50, 100 and 200 ppm of STEO were 100, 70.15, 
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61.19, 59.33, 38.83, 25.68, 20.65 and 12.2%. According to the results of this study, as the concentration of STEO 
increased, its effect on the cell line HT29 enhanced and the cell percentage viability decreased. Some antioxidant activity 
of STEO could be interrelated to its phenolic compounds. Based on the results of antioxidant activity, the amount of total 
phenol and flavonoids and the effect of STEO on cell toxicity against the cell line HT29, it seems that the use of STEO 
is applicable in the pharmaceutical and food industries. 

 
Keywords: Shirazi thyme essential oil, Cell toxicity, Antioxidant activity, HT29 cell viability. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 پژوهشی-علمیمقاله 

 اکسیدانی و سمیت سلولیفعال، قدرت آنتیهای عاملی زیستبررسی ترکیبات شیمیایی، گروه

 : مطالعه در شرایط آزمایشگاهیHT29بر رده سلولی اسانس آویشن شیرازی
 

 3بهروز علیزاده بهبهانی -*2حسین جوینده -1الناز صفاری سامانی

 

 08/07/1399تاریخ دریافت: 

 03/10/1399تاریخ پذیرش: 

 چکیده
و فالونوئید کل اسانس آویشن شیرازی و  اکسیدانی، فنل کلفعال، فعالیت آنتیهای عاملی زیستهدف از این پژوهش شناسایی ترکیبات شیمیایی، گروه

 با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی ود. ترکیبات شیمیایی اسانس آویشن شیرازیب (HT29) همچنین بررسی اثر سمیت سلولی آن بر رده سلولی سرطان روده بزرگ
 عدد موجیدر محدوده  FTIRبا استفاده از دستگاه آویشن شیرازی اسانس فعال های عاملی زیستسنج جرمی شناسایی شد. گروهگازی متصل به طیف

1-cm 500-4000 سنجی های فولین سیوکالتو و رنگترتیب از روششیرازی بهگیری میزان فنل کل و فالونوئید کل اسانس آویشن منظور اندازهبه گیری شد.اندازه
گیری سمیت جهت اندازهMTT (3-[4, 5-dimethylthiazol-2-yl]-2, 5 diphenyltetrazolium bromide )از روش آلومینیوم کلراید استفاده گردید. 

کسیدانی اسانس آویشن شیرازی با استفاده از مهار رادیکال قدرت آنتی شد. استفاده (HT29)سلولی اسانس آویشن شیرازی در برابر رده سلولی سرطان روده بزرگ 
وجود دهنده اسانس آویشن شیرازی بودند. درصد بیشترین ترکیب تشکیل 30و  3/39ترتیب با بهتیمول و کارواکرول ترکیب بررسی گردید.  ABTSو  DPPHآزاد 

 و، استرها کیلیکربوکس یدهای، اسهاالکل همچون آلی تواند مربوط به ترکیباتاست که می C-Oدهنده پیوندهای نشان cm1000-320 -1 عدد موجیدر  کیپ
گرم کوئرستین بر گرم بود. میزان درصد میلی 68/11گرم گالیک اسید بر گرم و میلی 05/64ترتیب میزان فنل کل و فالونوئید اسانس آویشن شیرازی بهاتر باشد. 

غلظت اسانس آویشن شیرازی، تأثیر با افزایش  بود. 33/64و  69/63ترتیب به ppm 1000در غلظت  ABTSو  DPPHهای آزاد با استفاده از مهارکنندگی رادیکال
اکسیدانی، فنل و فالونوئید کل اسانس آویشن شیرازی به نظر میج قدرت آنتیبه نتای با توجهمانی آن کاهش یافت. افزایش پیدا کرد و درصد زنده HT29بر رده سلولی 

 غذایی بهره برد. عنوان نگهدارنده طبیعی در صنایعبهرسد بتوان از گیاه آویشن شیرازی 
 

 .HT29های مانی سلولزنده، اکسیدانیفعالیت آنتی، سمیت سلولی، آویشن شیرازیاسانس  :های کلیدیواژه

 

 12مقدمه

که به خانواده نعناعیان چند ساله است  یعلف اهیگ 3آویشن شیرازی
 Amin et) انتشار دارد رانیا یو جنوب یدر مناطق مرکز تعلق دارد و

al., 2010.) کننده، ضددرد و ضدنفخ عنوان ضدعفونیصورت سنتی بهبه
و دارای فعالیت  (Ziaee et al., 2018)گیرد استفاده قرار میمورد 

اشد باکسیدانی میضدباکتریایی، ضدویروسی، ضدقارچی و آنتی
(Ali Mehr., 2018-Geraminezhad and Roostaei)ایمن و بی .

سازمان غذا و دارو آمریکا  توسط آویشن شیرازیخطر بودن اسانس 
این  (.Dabbagh Moghaddam et al., 2019تصویب شده است )

دارای ترکیبات فنلی )تیمول و کارواکرول( است که نقش  اسانس

                                                           
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم  -1

نی، ادامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، مالث
 .ایران

، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، استاد -2
 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، مالثانی، ایران

 Geraminezhad and)کنند های رادیکال آزاد را ایفا میرباینده

Ali Mehr., 2018-Roostaei .)های عنوان متابولیتترکیبات فنلی به
اند که از اتصال یک هسته آروماتیک و یک ثانویه گیاهی شناخته شده

 (.Karaman et al., 2010)شوند یا چند گروه هیدروکسیل تشکیل می
یت توزیع شده و فعالهای گیاهان این ترکیبات به وفور در تمام قسمت

که  (Mortazaei et al., 2016)اکسیدانی قابل توجهی دارند آنتی
های ردوکس و ساختار توان به ویژگیها را میاکسیدانی آنفعالیت آنتی
ترین از رایج .(Seyedalipour et al., 2016)ها نسبت داد شیمیایی آن

الونوئیدها ها و فتوان به اسیدهای فنلیک، توکوفرولترکیبات فنلی می
گروه ترینفالونوئیدها از معروف (.Huyut et al., 2017کرد )اشاره 

استادیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی،  -3
 .طبیعی خوزستان، مالثانی، ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

 ( :hosjooy@asnrukh.ac.irEmailمسئول:  سندهینو -)* 
DOI: 10.22067/IFSTRJ.2020.40161.0 
3 Zataria multiflora Boiss 
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 ها، ایزوفالون،ها، فالونهای فالونولها هستند و به گروهفنلهای پلی
 شوند. طیفبندی میها طبقهآنتوسیانیدینفالونون، فالوانول و 

ای از فعالیت بیولوژیکی را دارند و اغلب بیوفالونوئید خوانده گسترده
یآنت عنوانبه بالقوه صورتبه(. Brodowska., 2017د )شونمی
دلیل ها بهآن یدانیاکسیآنتکه در واقع فعالیت  کنندعمل می دانیاکس
 (.Symonowicz & Kolanek., 2012)ها است ی آنفنلیپل تیماه

عنوان داروهای ها سابقه طوالنی دارد و بهمصارف دارویی آن
 ,.Brodowska)شوند ضداسپاسم و ضدالتهاب در بازار عرضه می

2017 .) 
ر حضوهایی هستند که به دلیل اتم یا مولکولهای آزاد رادیکال

ستند و پذیر هالکترونی بسیار واکنش های جفت نشده در الیهالکترون
. واکنش(Mantashlo et al., 2017) ها تأیید شده استزایی آنبیماری

ایجاد پذیر های اکسیژن واکنشهای بیوشیمیایی مختلفی در بدن، گونه
 شامل ریپذواکنش ژنیکسا یهاگونه(. Fazli et al., 2013کنند )می

 دروژنیه دیو پراکس لیدروکسیه یهاکالیراد ،دیسوپراکس یهاونیآن
-تنش اکسیداتیو ناشی از گونه (.Mantashlo et al., 2017باشند )می

 نیپروتئ ونیداسی، اکسDNA بیبه آسپذیر منجر واکنشهای اکسیژن 
در  شود کهمیزنده  یهاها و سلولدر بافت دهایپیل ونیداسیو پراکس

، یعروقو  یقلب یهایماریاز جمله ب های مزمنبیماریاز  یاریبس ایجاد
 ( al., 2016Mortazaei et) نقش اساسی دارد یریو پ ابتیسرطان، د

 نندهایجادک یاصل عاملچرب  یدر غذاها ویداتیاکس راتییتغو از طرفی 
 اهآن ییکاهش ارزش غذاسبب و  شودیبو و طعم نامطلوب محسوب م

 (.Zangiabadi et al., 2012) شودمی
نداختن اها ترکیباتی هستند که با مهار یا به تعویق اکسیدانآنتی

بدن  هایپذیر، از سلولهای اکسیژن واکنشاکسیداتیو حاصل از گونه
 Salhe Abadi and) کنندها محافظت میبار آندر برابر آثار زیان

Mehraban Sang Atash., 2015.)  اگرچه در بدن سیستم دفاعی
دفاعی  های آزاد و سیستمرادیکالاکسیدانی وجود دارد ولی باید بین آنتی
اکسیدانی تعادل برقرار باشد و اگر این تعادل بهم بخورد سبب ایجاد آنتی

(. امروزه از آنتیMantashlo et al., 2017شود )تنش اکسیداتیو می
های عنوان نگهدارندهبهBHA2و BHT1های سنتتیک نظیر اکسیدان

ر شود که مطالعات انجام شده بیانگر صنعت غذا استفاده میشیمیایی د
 Shahsavari etها است )زایی آنای و سرطاناثرات نامطلوب تغذیه

al., 2008های طبیعی مؤثر با اکسیدان(. به همین دلیل استفاده از آنتی
 ,.Khoshsokhan et alتواند جایگزین مناسبی باشد )سمیت کمتر می

های پالسما، سبب اکسیدان( که ضمن باال بردن مقاومت آنتی2015

                                                           
1 Butylated hydroxytoluene 
2 Butylated hydroxyanisole 
3 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

 شوندهایی مانند سرطان میکاهش گرفتار شدن افراد به بیماری

(Mehraban Sang Atash., 2015 andSalhe Abadi .) 
های قلبی و ای است که بعد از بیماریپیچیدهان بیماری سرط

-Khazraeiترین علل مرگ و میر در جهان است )عروقی یکی از مهم

Moradian et al., 2014های بدن( و در اثر تکثیر غیرطبیعی سلول 
ود شکه تمایل به جدا شدن از منشاء اصلی و متاستاز دارند ایجاد می

(Yonesi et al., 2017سرطان روده بزرگ یا سرطان کولون به .) عنوان
-Khazraeiباشد )سومین سرطان شایع در زنان و مردان مطرح می

Moradian et al., 2014 که فاکتورهای ژنتیکی، سبک زندگی و )
اشند بتبط با شیوع این بیماری میعادات غذایی از جمله فاکتورهای مر

(Sharififar et al., 2017) های غیرسرطانی و اغلب به صورت توده
شوند و به تدریج سرطانی میکوچک به نام پولیپ در روده شروع می

های اخیر نشان در پژوهش(. Dalali Isfahani et al., 2013شوند )
داده شده است که ترکیبات طبیعی مانند گیاهان دارویی از طریق 

توانند نقش مهمی در پیشگیری و درمان های مختلف میمکانیسم
گیری از گیاهان دارویی با هدف مهار سرطان داشته باشند. در واقع بهره

های سرطانی یک راهکار فرایند تومورزایی و القای آپوپتوز در سلول
باشد که از عوارض جانبی و هزینه نوین جهت مقابله با سرطان می

منظور هکمتری برخوردار است. به همین دلیل انجام مطالعات علمی ب
 Abdalan et)باشد اثبات اثر بخشی داروهای گیاهی دارای اهمیت می

al., 2018; Blowman et al., 2018.) 

حاضر با هدف شناسایی ترکیبات و ساختار شیمیایی،  پژوهش
اکسیدانی، فنل تام، فالونوئید تام و سمیت سلولی اسانس فعالیت آنتی

 انجام شد.( HT29)آویشن شیرازی بر رده سلولی سرطان کولون روده 
 

 هامواد و روش

و محیط  DPPH3 ،ABTS4در این پژوهش رادیکال آزاد 
آلدریچ آمریکا، پرسولفات پتاسیم، -از شرکت سیگما DMEM 5کشت

و سود از شرکت مرک آلمان،  DMSO6معرف فولین سیوکالتو، متانول، 
درصد از شرکت  96کربنات سدیم از شرکت سام چونگ کره، الکل 

 زکریای جهرم و آلومینیوم تری کلراید از شرکت یونی چم تهیه شدند.
ر پژوهش حاضر دارای گرید تمامی مواد شیمیایی مصرفی د

 درصد( بودند. 99تا  97آزمایشگاهی )خلوص بین 

 

 ه اسانس آویشن شیرازیتهی

4(2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) 
5 Dulbecco's modified eagle medium 
6 Dimethyl sulfoxide 



 207     ...و  یداناکسییقدرت آنت فعال،ستیز یعامل یهاگروه ،ییایمیش باتیترک یبررس/ و همکارانی سامان یصفار

آویشن شیرازی از شرکت جوهره طعم مشهد  خالص اسانس
الزم به ذکر است که این شرکت )مشهد، خراسان رضوی( خریداری شد. 

 .استاسانس از روش تقطیر با بخار استفاده نموده این جهت تهیه 
 

 آنالیز ترکیبات شیمیایی اسانس آویشن شیرازی 
جهت شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس آویشن شیرازی از دستگاه 

( ، آمریکاA Agilent Technologies 7890کروماتوگرافی گازی )
، C Agilent Technologies 5975 سنج جرمی )متصل به طیف

اسانس آویشن شیرازی به میکرولیتر از  1( استفاده شد. حجم آمریکا
 Agilentدستگاه تزریق شد. این دستگاه حاوی ستون مؤیینه )

5 MS-Technologies Inc., HPمتر، قطر  30( با طول ، آمریکا
میکرومتر بود. تنظیمات دمایی  25/0متر و ضخامت میلی 25/0داخلی 

گراد به دمای درجه سانتی 40این ستون به این صورت بود که از دمای 
گراد بر دقیقه افزایش درجه سانتی 5/2گراد با سرعت درجه سانتی 250

لیتر در دقیقه میلی 1/1یافت. عالوه بر این، گاز هلیم با سرعت جریان 
الکترون ولت استفاده شد. شناسایی نوع  70و انرژی یونیزاسیون 

ها و محاسبه شاخص ترکیبات اسانس به کمک طیف نرمال آلکان
ها و ارجاع به کتابخانه ترکیبات طبیعی انجام شد بازداری آن

(Alizadeh Behbahani et al., 2017.) 
 

 تبدیل فوریه مادون قرمز سنجی آزمون طیف

در این آزمون اسانس روغنی با پتاسیم برمید مخلوط و به دنبال آن 
 FTIRسازی به شکل قرص مناسب تغییر یافت. سپس طیف  با فشرده

 FTIR (Perkinوفتومتر راسانس روغنی با استفاده از دستگاه اسپکت

Elmer1 عدد موجی( در محدوده ، آمریکا-cm 500 -4000 با وضوح 

1-cm4  ثبت شد(Alizadeh Behbahani et al., 2019). 
 

 محتوای فنل تام اسانس آویشن شیرازیتعیین 
گیری میزان فنل تام اسانس آویشن شیرازی از روش منظور اندازهبه

لیتر از اسانس میلی 1فولین سیوکالتو استفاده گردید. در این روش 
لیتر میلی 5/2لیتر با گرم بر میلیمیلی 1/0آویشن شیرازی با غلظت 
مقطر رقیق شده بود به خوبی با آب  1:10معرف فولین که به نسبت 

لیتر میلی 2دقیقه در تاریکی نگهداری شد. سپس  5/2مخلوط و به مدت 
به محلول فوق اضافه و مخلوط گردید.  (%5/7محلول کربنات سدیم )

در  ساعت نگهداری در تاریکی میزان جذب نمونه 1در نهایت پس از 
 بت گردید.ثتومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفنانومتر  725طول موج 

گیری از منحنی استاندارد گالیک اسید میزان کل ترکیبات فنلی با بهره
گرم گالیک اسید در واحد وزن اسانس گزارش اسانس بر حسب میلی

 (.Mehrnia et al., 2019شد )

 تعیین محتوای فالونوئید تام اسانس آویشن شیرازی
محتوای فالونوئید تام اسانس آویشن شیرازی از گیری جهت اندازه

لیتر از میلی 1سنجی آلومینیوم کلراید استفاده شد. ابتدا روش رنگ
 25/1لیتر تهیه شد. سپس با گرم بر میلیمیلی 1/0اسانس با غلظت 

( مخلوط 5میکرولیتر نیتریت سدیم )% 75لیتر آب مقطر دیونیزه و میلی
دمای اتاق و تاریکی نگهداری شد. در  دقیقه در 6گردید و به مدت 

( افزوده گردید 10میکرولیتر آلومینیوم تری کلراید )% 150مرحله بعد 
 1لیتر سود میلی 1دقیقه نگهداری در دمای اتاق و تاریکی  5بعد از  و 

نانومتر  510موالر به آن اضافه شد و میزان جذب آن در طول موج 
رستین گرم کوئاسانس مطابق میلیقرائت گردید. مقدار فالونوئید کل 

 Marinova et al., 2005 Hossain and(  دواالن اظهار گردیبر اکی

;Rahman., 2011.) 
 

 اکسیدانی اسانس آویشن شیرازیفعالیت آنتی
 DPPH تعیین فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد

رادیکالی اسانس با استفاده از مهار رادیکال قدرت آنتی جهت برآورد
 DPPHلیتر از محلول میلی 3لیتر از اسانس با میلی 1میزان  DPPHآزد 

دقیقه نگهداری در  30موالر مخلوط گردید و بعد از میلی 1/0متانولی 
با دستگاه  نانومتر 517دمای محیط و تاریکی جذب آن در طول موج 

 نظر در شاهد نمونه عنوانبه متانولگیری شد. اندازه اسپکتروفتومتر
 با رازیشی آویشن اسانس اکسیدانیآنتی فعالیت میزان. شد گرفته

 شد گزارش IC50 اساس بر نتایج و محاسبه 1 معادله از استفاده
(Brand-Williams et al., 1995; Jooyandeh and Haji 

Ebrahimi Forushani., 2019.) 

درصد بازدارندگی رادیکال آزاد = [
جذب نمونه اسانس−جذب نمونه شاهد

جذب نمونه شاهد
] ×

100 (1 )                                                                     
 

 ABTS تعیین فعالیت مهارکنندگی رادیکال

 7موالر پتاسیم پرسولفات با میلی 45/2محلول در این روش ابتدا 
ا هم مخلوط شدند و محلول حاصل ب 1:1به نسبت  ABTSموالر میلی

ساعت در  16مدت زمان  ABTSهای کاتیونی منظور تولید رادیکالبه
 ABTSدمای اتاق و تاریکی نگهداری شد. پس از آن محلول رادیکال 

با استفاده از متانول رقیق نانومتر  734 در طول موج 7/0±2/0تا جذب 
لیتر میلی 1/0رقیق شده با  ABTSمیلی لیتر محلول  9/3شد. سپس 

دقیقه نگهداری در دمای اتاق جذب آن  6اسانس مخلوط شد و بعد از 
نانومتر مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت درصد  734 طول موج در

 et al., Barzegar)ید محاسبه گرد 2بازدارندگی نمونه از طریق معادله 

2020.) 
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درصد مهارکنندگی رادیکال = [
جذب نمونه اسانس−جذب نمونه کنترل

جذب نمونه کنترل
] ×

100  (2    )                                                                        
 

 سمیت سلولی
فنیل دی-5، 2 -ایل(-2 متیل تیازولدی-4 ،5)-MTT (3 از روش

گیری سمیت سلولی اسانس آویشن جهت اندازه 1 تترازولیوم برماید(
، IBRC C10097)شماره سلول  HT29شیرازی در برابر رده سلولی 

ا در هاستفاده گردید. سلول مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران(
 سرم جنینی گاو و %10ی اوح DMEM2محیط 

 37استرپتومایسین کشت داده شدند و در انکوباتور با دمای  سیلین/پنی
کربن قرار گرفتند. میزان اکسیددی %5و  %95گراد، رطوبت درجه سانتی

خانه اضافه شد.  96های سلول به هر یک از چاهک 100000تقریباً 
میکرولیتر سرم جنینی گاو و  DMEM،200 سپس محیط کشت

، 25، 5/12، 25/6، 125/3، 1) آویشن شیرازی دوزهای مختلف اسانس
ا هبه هر یک از چاهک لیتر اسانس(گرم بر میلیمیلی 200و  100، 50

ساعت  24بعد از  MTTتکثیر سلولی با استفاده از روش  اضافه گردید.
میکرولیتر از  30گیری شد. گذاری به صورت زیر اندازهانکوباسیون

ا هبه هر یک از چاهک لیتربر میلیگرم میلی 5با غلظت  MTTمحلول 
اکسیدکربن ساعت در انکوباتور دی 3و  صفحات به مدت  افزوده شد

به هر یک  DMSOمیکرولیتر  200محیط،  حذفو بعد از گرفتند قرار 
با نانومتر  570در طول موج و میزان جذب  شدها اضافه از چاهک

، ELX 808 ،Bio Tek Instruments)استفاده از دستگاه االیزا ریدر 
مانی دهزنهای کنترل منحنی . با استفاده از سلولگردید ثبتآمریکا( 
 (.Alizadeh Behbahani et al., 2019)رسم شد سلولی 

 
 هاتجزیه و تحلیل آماری داده

ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد. داده
دست آمده از آزمون دانکن در سطح های بهمقایسه میانگین دادهجهت 

های آزموناستفاده شد.  (18نسخه )  SPSSافزاردرصد از نرم 5احتمال 
نس آویشن اسااکسیدانی آنتیقدرت فنل، فالونوئید و  گیری میزاناندازه

 .ندمرتبه تکرار شد 3در شیرازی 
 

 نتایج و بحث
 آویشن شیرازیترکیبات شیمیایی اسانس 

نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی اسانس آویشن شیرازی توسط 
، ذکر شده 1جدول کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی در 

، نمایی از کروماتوگرام آویشن شیرازی نشان داده شده 1شکل است. در 
 است. 

 
 

 .و محور عمودی فراوانی است( )دقیقه( )محور افقی زمان کروماتوگرام اسانس آویشن شیرازی -1شکل 

Fig. 1. Chromatogram of Shirazi thyme essential oil (horizontal axis of time (minutes) and vertical axis of frequency). 

 آویشن شیرازیترکیبات شیمیایی اسانس  -1جدول 

                                                           
1 (3-[4, 5-dimethylthiazol-2-yl]-2, 5 diphenyltetrazolium 
bromide) 

2 Dulbecco's modified eagle medium 
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Table 1- Chemical composition of Shirazi thyme essential oil 

رهشما  
NO. 

دهندهترکیبات تشکیل  
Compounds of constituent  

 زمان بازداری )دقیقه(
Retention time (minutes) 

 درصد

Percentage 

1 α-thujene 6.75 0.13 

2 α-pinene 6.95 1.46 

3 Camphene 7.33 0.08 

4 β-pinene 8.12 0.27 

5 3-octanone 8.48 0.14 

6 β-myrcene 8.56 0.63 

7 Phellandrene 8.92 0.11 

8 3-carene 9.31 1.05 

9 Benzene 9.64 8.52 

10 Limonene 9.70 0.57 

11 Eucalyptol 9.78 0.51 

12 γ-terpinene 10.64 5.27 

13 α-terpinolene 11.41 0.08 

14 Linalool 11.85 1.51 

15 α-terpineol 15.11 0.58 

16 Thymol 17.67 30 

17 Carvacrol 18.21 39. 3 

18 Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl) 19.11 1.21 

19 Caryophyllene 20.73 2.97 

20 1H-Cyclopropa[a]naphthalene 20.87 0.12 

21 Selina-3,7(11)-diene 21.05 0.12 

22 Aromadendrene 21.19 1.65 

23 β-selinene 21.26 0.12 

24 α-humulene 21.52 0.21 

25 Alloaromadendrene 21.69 0.18 

26 Junipene 22.37 0.19 

27 Ledene 22.55 1.05 

28 Spathulenol 24.58 1.11 

29 Naphthalene 24.71 1.28 

 کل

Total 
 

 
99.21 

 
ترکیب در اسانس آویشن شیرازی شناسایی شد که در مجموع  29

دهنده اسانس آویشن شیرازی بود. نتایج نشان از اجزای تشکیل 21/99%
ترین بیش %30و 3/39به ترتیب با % تیمولو  کارواکرولداد که ترکیب 
دهنده اسانس آویشن شیرازی بودند. سایر ترکیبات عمده ترکیب تشکیل

 گاماترپینن(، %52/8) بنزندهنده اسانس آویشن شیرازی شامل تشکیل
(، در 2007و همکاران ) Moshafi( بود.%97/2) کاریوفیلن( و 27/5%)

شناسایی  GC/MSتگاه ترکیب از اسانس با استفاده از دس 25مجموع 
دهنده کردند. این پژوهشگران گزارش کردند که ترکیبات اصلی تشکیل

، %65/33، کارواکرول %59/37اسانس آویشن شیرازی شامل: تیمول 
بودند.  %06/2و بتاکاریوفیلن  %88/3، گاماترپینن %72/7پاراسیمن

Shahsavari ( ترکیبات شیمیایی اسانس آویشن 2008و همکاران )
شیرازی را مورد بررسی قرار دادند. با توجه به نتایج حاصل از دستگاه 

GC/MC  23/17و تیمول  %34/20، پاراسیمن %08/26کارواکرول% 
 Nasiriعنوان ترکیبات غالب اسانس آویشن شیرازی شناسایی شدند. به
(، کارواکرول %8/50(، گزارش کردند که تیمول )2014همکاران ) و

( ترکیبات اصلی اسانس آویشن شیرازی %6/10( و پاراسیمن )4/14%)
(، ترکیبات شیمیایی 2015) Mirzaو  Najafpour Navaei هستند. 

د. دادن های گلدار آویشن شیرازی را مورد بررسی قراراسانس سرشاخه
ها شناسایی ترکیب در تمامی نمونه 27در مجموع  GC/MSطبق نتایج 

-شد که دو ترکیب کارواکرول و تیمول اجزای اصلی اسانس سرشاخه

( 2016و همکاران ) Mehranهای گلدار آویشن شیرازی بودند. 
ار دادند. رترکیبات شیمیایی اسانس آویشن شیرازی را مورد بررسی ق

مطابق نتایج ترکیبات اصلی شناسایی شده اسانس آویشن شیرازی 
 %4/13، تیمول %7/57عبارتنداز: کارواکرول  GC/MSتوسط دستگاه 

( ترکیبات شیمیایی 2015و همکاران ) Avaei بودند. %9/7و پاراسیمن 
مورد بررسی قرار دادند. نتایج این  اسانس آویشن شیرازی در خراسان را

ترکیب شناسایی شد که  43پژوهشگران نشان داد که در مجموع 
، پاراسیمن %85/16، کارواکرول %46/42ترکیبات اصلی شامل: تیمول 

و همکاران  Sadeghi. بود %3و آلفاپینن  %26/7، گاماترپینن 62/10%
لف های مختی اسانس آویشن شیرازی قسمت( ترکیب شیمیای2015)
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 GC/MSاستان فارس را مورد بررسی قرار دادند. طبق نتایج حاصل از 
های ترکیب فرار شناسایی شد که ترکیبات اصلی اسانس 50در مجموع 

، تیمول %93/0-69/55آویشن شیرازی شناسایی شده شامل: لینالول 
 ترپینن، گاما%37/14-78/59، کارواکرول 51/37-66/2%
 ، کارواکرول متیل اتر%23/1-9/7، پاراسیمن 35/11-28/2%
 بود.  %51/0-72/2و میرسن  %3/1-13/5، آلفاپینن 08/6-9/0%

Ramezanian ( ترکیبات شیمیایی اسانس آویشن 2016و همکاران )
ترکیب از  39شیرازی را مورد بررسی قرار دادند. طبق نتایج در مجموع 

شناسایی شد که ترکیبات  GC/MSاسانس آویشن شیرازی با استفاده از 
، %16/18، کارواکرول %64/50اصلی شناسایی شده عبارتنداز: تیمول 

، تیمول استات %93/2، آلفاپینن %82/6نن ، گاماترپی%59/10پاراسیمن 
 %07/1و میرسن  %24/1کاریوفیلن -، ای%32/2، آلفاترپینن 38/2%

( ترکیبات شیمیایی اسانس آویشن 2017و همکاران ) Mahboubiبود. 
محدوده  GC/MSشیرازی را مورد بررسی قرار دادند. طبق نتایج 

ترکیبات اصلی شناسایی شده چند نمونه از اسانس آویشن شیرازی 
، کارواکرول متیل %5/0-3/34، کارواکرول %8/25-2/41شامل تیمول 

، %3/1-5/6، لینالول %3/2-1/12، پاراسیمن %8/1-3/28اتر 
 Mojaddarبود.  %26/0-1/5و آلفاترپینن  %92/0-5/6گاماترپینن 

Langroodi ( ترکیبات شیمیایی اسانس آویشن 2019و همکاران )

ترکیب  36شیرازی را مورد بررسی قرار دادند. مطابق نتایج در مجموع 
مشخص شد که  GC/MSاز اسانس آویشن شیرازی توسط دستگاه 

و  Alsarafعنوان ترکیب اصلی معرفی گردید. به %82/46کارواکرول 
( ترکیبات شیمیایی اسانس آویشن عمانی را مورد 2020همکاران )

ترکیب فرار از  11در مجموع  GC/MSبررسی قرار دادند. طبق نتایج 
و  %29/59اسانس آویشن عمانی مشخص شد که کارواکرول 

عنوان ترکیبات اصلی شناسایی شدند. مقایسه به %12/29گاماترپینن 
های مشابه که در باال ذکر شدند اضر با مطالعهنتایج حاصل از پژوهش ح

 ارواکرولکنشان داد به طور کلی در اکثر مطالعات پیشین نیز ترکیبات 
ترکیب اصلی تشکیل دهنده اسانس آویشن شیرازی بودند. هر  تیمولو 

چند الزم به ذکر است که درصد تشکیل دهنده اجزای اسانس آویشن 
ن باشند که دلیل ایهایی میتفاوتشیرازی در مطالعات پیشین دارای 

توان به عواملی مانند شرایط آب و هوایی، محل رشد گیاه، امر را می
نوع خاک، مرحله برداشت گیاه، روش خشک کردن، نحوه استحصال 

 اسانس و... نسبت داد.

 

 اسانس آویشن شیرازی FTIRطیف 

اسانس آویشن شیرازی نشان داده شده  FTIRطیف ، 2شکل در 
 است. 

 
 اسانس آویشن شیرازی. FTIRطیف  -2شکل

Fig. 2. FTIR spectrum of Shirazi thyme essential oil. 

 
به پیوندهای  مربوط cm 850 -550-1های موجود در ناحیه پیک
ویژه به cm 950- 910-1باشد. محدوده بین می (CL-C)کششی 

 (H-O)مربوط به پیوندهای  cm 8/994-1های مربوط به ناحیه پیک
 عدد موجیدر  کیوجود پ باشد.های کربوکسیلیک اسید میگروه
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1-cm1320- 1000 دهنده پیوندهای نشان(C-O) تواند باشد که میمی
 واسترها  ،کیلیکربوکس یدهای، اسهاالکل مربوط به ترکیباتی همچون

ویژه به cm 78/1465- 7/1362-1عدد موجی در  کیوجود پاتر باشد. 
 2CH)های دهنده گروهنشان cm 7/1458-1پیک موجود در عدد موجی 

 و cm 1550- 1475-1باشد. محدوده بین می (3CH و
1-cm 1650- 1580 ترتیب مربوط به پیوندهای به(O-N)  و(C-C) 

دهنده پیوندهای نشان cm 8/1736-1عدد موجی در  کیوجود پباشد. 
 تواند مربوط به ترکیباتی همچونباشد که میمی (C=O)کتونی 

های به ویژه پیک cm 3000- 2800-1محدوده بین  .باشد دهایآلده
های کششی مربوط به حالت 8/2960تا  cm 6/2869-1مربوط به ناحیه 

اغلب مربوط به ترکیبات  هاکیپ نیکه ا باشد.می (C-H)پیوندهای 
 Cui et al., 2007; Mohammedباشد )الکلی موجود در اسانس می

et al., 20161های موجود در ناحیه (. پیک-cm 3500- 3000 ویژه به
مربوط به ارتعاشات کششی  cm 6/3421-1پیک موجود در ناحیه 

های الکلی یا که ممکن است مربوط به گروه (O-H)هیدروکسیل 
 اسیدهای کربوکسیلیک باشد.

 

 اکسیدانی فنل کل، فالونوئید کل و پتانسیل آنتی
 05/64ترتیب میزان فنل کل و فالونوئید اسانس آویشن شیرازی به

گرم کوئرستین بر گرم بود. میلی 68/11گرم گالیک اسید بر گرم و میلی
الاکسیدانی اسانس آویشن شیرازی با رادیکنتایج بررسی ظرفیت آنتی

، ذکر شده است. نتایج نشان 2جدول در  ABTSو  DPPHهای آزاد 
های آزاد با افزایش غلظت داد که میزان درصد مهارکنندگی رادیکال

پیدا کرد. میزان درصد مهارکنندگی اسانس آویشن شیرازی افزایش 
 ppm 1000در غلظت  ABTSو  DPPHهای آزاد با استفاده از رادیکال

بود. مقایسه نتایج پژوهش حاضر با مطالعات  33/64و  69/63ترتیب به
و قدرت  کلدر میزان فنل و فالونوئید  هایتفاوتپیشین نشان داد که 

ایط به شر های مختلفپژوهشاین مطالعه با سایر در اکسیدانی آنتی
 ،نوع خاک از قبیلآب و هوایی و جغرافیایی محل رشد گیاه مختلف 

و گیری های مختلف اندازهمیزان آب و ارتفاع محیط و همچنین روش
 . باشداین دو ترکیب وابسته میبیان نتایج 

Moshafi ( فعالیت آنتی2007و همکاران ،)نی اسانس اکسیدا
آویشن شیرازی را مورد بررسی قرار دادند. براساس نتایج اسانس آویشن 

ل لیتر توانست رادیکامیکروگرم بر میلی 4/22 ±1برابر  50ICشیرازی با 
DPPH مهار کند.  راMirzaee ( فعالیت آنتی2012و همکاران ،)

اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی عصاره هیدروالکلی آویشن دنایی را 
مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد محتوای فنل کل طبق روش 

گرم اسیدگالیک در گرم عصاره میلی 7/97 ±6/11فولین سیوکالتو برابر 
گرم روتین در گرم عصاره میلی 5/37± 8/2و میزان فالونوئید کل برابر 

 برابر ABTSاکسیدانی عصاره با استفاده از روش فعالیت آنتیبود. 

 Sharafatiمیکرومول ترولکس در گرم عصاره تعیین شد.  403 3±

Chaleshtori ( فعالیت آنتی2013و همکاران ،) اکسیدانی عصاره
ج نتایهیدروالکلی آویشن شیرازی را مورد بررسی قرار دادند. طبق 

محتوای فنل کل عصاره آویشن شیرازی با استفاده از روش فولین 
گرم در گرم معادل گالیک اسید میلی 43/283 ±06/11سیوکالتو برابر 

گرم در گرم میلی 23/131 ±5/4و میزان ترکیبات فالونوئیدی برابر 
 معادل روتین بود. 

Khoshsokhan ( فعالیت آنتی2015و همکاران ،) اکسیدانی و
های آویشن کوهی و دنایی را مورد ترکیبات فنلی عصاره برخی جمعیت

های مختلف جمعیت 50ICبررسی قرار دادند. ننایج نشان داد، میزان 
 7/48تا  98/20  از DPPHآویشن کوهی مطابق روش رادیکال آزاد 

مطابق روش فولین  ترکیبات فنلیلیتر و میزان میکروگرم بر میلی
گرم گالیک اسید بر گرم متغیر بودند. میلی 64/67 تا 6/42سیوکالتو از 

Ahmadi ( تأثیر ترکیبات فنلی را بر فعالیت 2016و همکاران ،)
عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی مورد بررسی قرار دادند.  ضدمیکروبی

محتوای فنلی عصاره آویشن شیرازی با استفاده از روش نتایج نشان داد 
. گرم در هرگرم عصاره بودمیلی 55/223 ±3/2فولین سیوکالتو برابر 

Zangiabadi ( فعالیت آنتی2012و همکاران ) اکسیدانی و محتوای فنل
نتایج کل اسانس آویشن شیرازی را مورد بررسی قرار دادند. طبق 

سیوکالتو  محتوای فنلی اسانس آویشن شیرازی با استفاده از روش فولین
عالیت لیتر گزاراش شد و فگرم گالیک اسید بر میلیمیلی 322 ±9/2برابر 
و  78/0 ±03/0برابر  DPPHاکسیدانی اسانس با استفاده از روش آنتی

ب ر حسلیتر بگرم بر میلیمیلی 11/0برابر  ABTSبا استفاده از روش 

50IC .تعیین شد Kavoosi ( قدرت آنتی2012و همکاران ) اکسیدانی
اسانس آویشن شیرازی را مورد بررسی قرار دادند. این پژوهشگران 

اکسیدانی اسانس با استفاده از مهار گزارش کردند که قدرت آنتی
لیتر میلیمیکروگرم بر  46/2 ±75/0برابر  ABTSرادیکال 

اکسیدانی و محتوای ( فعالیت آنتی2013و همکاران ) Aliakbarlu بود.
فنلی اسانس آویشن شیرازی را مورد بررسی قرار دادند. مطابق نتایج 
 محتوای فنلی برای اسانس آویشن شیرازی با استفاده از روش فولین

گرم گالیک اسید بر گرم گزارش شد. میلی 81/44سیوکالتو برابر با 
برابر  DPPHاکسیدانی اسانس آویشن شیرازی طبق روش فعالیت آنتی

( فعالیت آنتی2014و همکاران ) El Abedگزارش شد.  %63/88با 
مورد بررسی قرار دادند.  را Thymus capitataاکسیدانی اسانس گیاه 
 DPPHاکسیدانی اسانس با استفاده از روش نتیبراساس نتایج فعالیت آ

میکروگرم بر  463/0برابر  ABTSو با استفاده از روش  16/44برابر 
-( فعالیت آنتی2015) Rabieiو   Kavoosiلیتر گزارش گردید.میلی

کموتایپ از آویشن شیرازی را مورد بررسی قرار  6اکسیدانی اسانس 
کموتایپ با استفاده از روش  6دادند. مطابق نتایج محتوای فنل تام 
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 ±8/0، 4/11 ±7/0، 8/12 ±8/0، 2/14 ±9/0فولین سیوکالتو برابر 

گرم گالیک اسید بر گرم و فعالیت میلی 4/9 7/0±، 2/9 5/0±، 2/11
 ±7/0، 8/2 ±8/0برابر  ABTSها با استفاده از روش اکسیدانی آنآنتی

میکروگرم بر  0/4 7/9±، 7/4 5/0±، 8/3 6/0±، 6/3 9/0±، 1/3
( 2016و همکاران ) Mortazaei. گزارش شد 50ICلیتر برحسب میلی

محتوای فالونوئیدی و فنل کل عصاره آویشن شیرازی را مورد بررسی 
قرار دادند. مطابق نتایج محتوای فنل کل عصاره آویشن شیرازی با 

گرم میلی 33/283 ±06/11استفاده از روش فولین سیوکالتو برابر 
 واالن بر گرم بود. محتوای فالونوئیدی برابرگالیک اسید اکی

واالن روتین بر گرم گزارش شد. گرم اکیمیلی 33/131 5/4±
Geraminezhad   وAli Mehr-Roostaei (2018 فعالیت )

فنل کل اسانس آویشن اکسیدانی، محتوای فالونوئیدی و پلیآنتی
شیرازی را مورد ارزیابی قرار دادند. مطابق نتایج درصد فعالیت آنتی

 برابر با DPPHاکسیدانی اسانس آویشن شیرازی مطابق روش 
بود. محتوای فالونوئیدی اسانس آویشن شیرازی  424/91 034/0±

لیتر گزارش شد. کاتچین بر میلیگرم میلی 982/12 ±04/0برابر 
 229/2 ±003/0فنل کل طبق روش فولین سیوکالتو برابر محتوای پلی

 (2018و همکاران ) Aljabeiliبود.  لیترگرم گالیک اسید بر میلیمیلی
اکسیدانی اسانس آویشن )آویشن باغی( را مورد ارزیابی قرار فعالیت آنتی

. طبق نتایج محتوای فنل کل اسانس با استفاده از روش فولین دادند
گرم گالیک اسید بر گرم و فعالیت میلی 3/177 ±9/1سیوکالتو برابر 

 8/149 ±7/6برابر  DPPHاکسیدانی آن با استفاده از روش آنتی
 برابر ABTSمیکرومول ترولکس بر گرم و با استفاده از روش 

 .بر گرم تعیین گردیدمیکرومول ترولکس  3/192 9/4±
Rezzoug ( فعالیت آنتی2019و همکاران ) اکسیدانی اسانس و

را مورد ارزیابی قرار  Thymus algeriensis Boissه عصاره اتانولی گیا
دادند. مطابق نتایج محتوای فنل کل عصاره گیاه با استفاده از روش 

 118 ±1و محتوای فالونوئیدی برابر  125 ±1فولین سیوکالتو برابر 
ا اکسیدانی اسانس و عصاره گیاه بگرم بر گرم بود. فعالیت آنتیمیلی

 و 437/1 ±51/4ترتیب برابر به DPPHاستفاده از روش 

 ترتیب برابربه ABTSو با استفاده از روش  560/1 010/0±
لیتر برحسب گرم بر میلیمیلی 743/1 ±195/0و  8960/0 203/0±

50IC  .گزارش شدGolkar ( فعالیت آنتی2020و همکاران ) اکسیدانی
عصاره متانولی آویشن شیرازی استان یزد و فارس را مورد بررسی قرار 

ها با استفاده از روش فولین سیوکالتو بهدادند که محتوای فنل کل آن
گرم گالیک اسید میلی 67/102 ±74/1و  83/98 ±35/1ترتیب برابر 

 و 36/42 ±91/0ترتیب برابر بر گرم و محتوای فالونوئید کل به

واالن بر گرم، همچنین فعالیت گرم روتین اکیمیلی 21/42 21/2±
 ترتیب برابربه DPPHها با استفاده از روش اکسیدانی آنآنتی
 50ICلیتر بر حسب گرم بر میلیمیلی 28/0 ±07/0و  24/0 03/0±

 گزارش گردید.

 
 ABTSو  DPPHهای آزاد اکسیدانی اسانس آویشن شیرازی با رادیکالفعالیت آنتی -2جدول 

Table 2- Antioxidant activity of Shirazi thyme essential oil with DPPH and ABTS free radicals 
  (ppm)غلظت اسانس 

ABTS DPPH  غلظت اسانس(ppm) 
F.600±46.37 F.520±88.39 500 
E49.0 ±28.41 E44.0 ±46.42 600 
D35.0 ±23.49 D67.0 ±42.46 700 
C28.0 ±19.53 C38.0 ±38.51 800 
B38.0 ±10.58 B55.0 ±54.75 900 
A67.0 ±33.64 A05.1 ±69.63 1000 

 درصد است. 5در سطح داری دهنده تفاوت معنیحروف غیرمشابه در یک ستون نشان

 
 HT29سمیت سلولی اسانس آویشن شیرازی بر رده سلول 

رازی بر شیآویشن های مختلف اسانس نتایج سمیت سلولی غلظت
، نشان داده شده است. نتایج نشان داد 3شکل در  HT29رده سلولی 

، 5/12، 25/6، 125/3، 1های در غلظت HT29های مانی سلولزندهکه 
، 15/70، 100ترتیب بهلیتر گرم بر میلیمیلی 200و  100، 50، 25
درصد بود. بر اساس  2/12و  65/20، 68/25، 83/38، 33/59، 19/61

نتایج مشاهده شده، با افزایش غلظت اسانس آویشن شیرازی، تأثیر بر 

مانی آن کاهش یافت. افزایش پیدا کرد و درصد زنده HT29رده سلولی 
های ترکیبات فنولی اثر ضدسرطانی خود را از طریق جلوگیری از آنزیم

ل زا و یا توقف سیکل سلوسازی عوامل سرطانمتابولیک دخیل در فعال
و  Rahimifard  (.Abdelhady et al., 2012دهند )سرطانی بروز می

(، اثر سمیت سلولی اسانس و عصاره آویشن شیرازی 2009همکاران )
های و رده Veroتلیال کلیه میمون سبز آفریقایی سلولی اپیرا بر رده 

با استفاده از  Helaو سرطان دهانه رحم Hep2  سلولی سرطان حلق
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مورد بررسی قرار دادند. برحسب نتایج اسانس آویشن  MTTروش 
لولی تر اثر سمیت سهای پایینشیرازی در مقایسه با عصاره آن در غلظت

 در غلظت Hep2 نشان داد. اسانس آویشن شیرازی بر رده سلول
ppm 1875/046- رده سلولصفر ، Hela در غلظت 
ppm 375/093- و رده سلول صفر Vero  تغلظدر 

ppm   1875/093- اثر سمیت سلولی داشت.  صفرShokrzadeh  و
 گیاه آویشن یدروالکلیعصاره ه یسلول تیسماثر  (2010همکاران )

 HepG2سرطان کبد  های سلولیرده ،یعاد یهاسلول بر را شیرازی
 یمورد بررس نیپالت سیبا س سهیدر مقا SKOV3 سرطان تخمدان و

 5- 150در غلظت  آویشن شیرازیعصاره  طبق نتایجقرار دادند. 
را  یباالتر  50IC نیپالت سیبا س سهیدر مقا تریلیلیبر م کروگرمیم

اسانس  یسلول تیثر سم( ا2015)  Nematiو  Janitermiنشان داد. 

 یهاو سلول MCF-7سرطان پستان  یبر رده سلول آویشن شیرازی را
و  200، 100 ،50 ،25، 5/12، 25/6های ی در غلظتعیطب بروبالستیف

ساعت با استفاده  72و  48، 24 هایزمان و تریلیلیبر م کروگرمیم 400
میت ترین اثر سطبق نتایج بیش. مورد بررسی قرار دادند MTT از روش

 200 غلظت در MCF-7 یرده سلول سلولی اسانس آویشن شیرازی بر
 50IC ریمقاد و مشاهده شدساعت  48 زمان و تریلیلیبر م کروگرمیم

 63/36و  44/30، 97/158 بیترتساعت به 72و  48، 24پس از 
یرازی اسانس آویشن ش اثر بیشترین نیبود. همچن تریلیلیم بر کروگرمیم

بر  کروگرمیم 100 غلظت در یعیطب بروبالستیسلول ف مهار رشدبر 
در پژوهش ما نیز با افزایش  .شد مشاهده ساعت 48 ازپس  تریلیلیم

داری در طور معنیغلظت اسانس آویشن شیرازی اثر سمیت سلولی به
  .افزایش پیدا کرد %5سطح 

 
 .HT29مانی رده سلولی های مختلف اسانس آویشن شیرازی بر زندهغلظت سیتوتوکسیکاثر  -3ل شک

Fig. 3. Cytotoxic effect of varius concentrations of Shirazi thyme essential oil on survival of HT29 cell line. 

 
Janitermi ( 2015و همکاران )شنویاسانس آ یسلول تیاثر سم 

 بروبالستیف یهاو سلول AGSسرطان معده  یرا بر رده سلول یرازیش
مختلف  یهاحضور غلظت بدونبا حضور و  خانه 96پلیت در  یعیطب

 400و  200، 100، 50، 25، 5/12، 25/6، اسانس آویشن شیرازی صفر
ساعت با استفاده  72و  48، 24 هایو طی زمان تریلیلیدر م کروگرمیم

شن اسانس آوی طبق نتایج. مورد بررسی قرار دادند MTTاز روش 
 AGS رده سلولی سرطان معده ی در برابرقو رکنندگیمها اثر شیرازی

مربوط  اسانس یسلول تیسم اثر نیترشیو ب داشتبا شاهد  سهیدر مقا
ساعت بود.  24 زمان و( %01/90) تریلیلیم بر کروگرمیم 400 غلظت به

ت فیبروبالس یهااثر اسانس بر مهار رشد سلول نیترشیبهمچنین 
 48پس از ( %82/98)لیتر میلی برمیکروگرم  100غلظتطبیعی در 

شد. در پژوهش حاضر نیز با افزایش غلظت اسانس  ساعت گزارش
 Sharififarآویشن شیرازی میزان سمیت سلولی نیز افزایش پیدا کرد. 

مختلف عصاره  یهاغلظتسلولی  تیر سم( اث2017و همکاران )
متانول، عصاره آن ) یهاونیو فراکسگیاه آویشن شیرازی  یدروالکلیه

ی سرطان کلورکتال سلول یهارده بر را( اترپترولیومکلروفرم و 
با استفاده از  HT-29 و سرطان روده بزرگ  SW-48انسان
بر  یسلول تیسم ترین اثربیش قرار دادند. یمورد بررس   MTTروش

آویشن ، عصاره کل نیچننشان داده شد. هم HT-29 یرده سلول
 50IC ریقادم ارا ب یسلول تیاثرات سم ومیاترپترول فراکسیونو  شیرازی

 یسلول یهاردهبر  تریلیلیبر م کروگرمیم 42/33و  22/44 برابر
SW-48 و HT-29 طبق نتایج آویشن شیرازی اثر  که نشان دادند
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زرگ سرطان روده ب یسلولسایکوتوکسیک مناسبی در برابر هر دو رده 
داشت. در مطالعه ما نیز اسانس آویشن شیرازی دارای سمیت  انسان

و همکاران  Khakzadبود.  HT29سلولی مناسبی بر رده سلولی 
ول رده سلبر را  آویشن شیرازیاسانس  سیتوتوکسیکاثر ( 2019)

 در PBMC نرمالهای سلول و K562سرطانی اریترومیلوئیدی 
و  تریلیلیبر م کروگرمیم 100و  50 ،25، 5/12، های صفرغلظت
مورد بررسی قرار دادند. نتایج این ساعت  72و  48، 24 هایزمان

پژوهشگران نشان داد که اسانس آویشن شیرازی در حداکثر غلظت 
ترین اثر سمیت ساعت بیش 72لیتر( و زمان میکروگرم بر میلی 100)

 داشت. PBMC های نرمالسلول و K562در رده سلولی سلولی را 

 

 گیرینتیجه
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان فنل کل و فالونوئید 

گرم گالیک اسید بر گرم میلی 05/64ترتیب اسانس آویشن شیرازی به
گرم کوئرستین بر گرم بود. نتایج نشان داد که میزان میلی 68/11و 

های آزاد با افزایش غلظت اسانس آویشن درصد مهارکنندگی رادیکال
آزاد  هایشیرازی افزایش پیدا کرد. میزان درصد مهارکنندگی رادیکال

 69/63ترتیب به ppm 1000در غلظت  ABTSو  DPPHبا استفاده از 
نتایج شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس آویشن شیرازی  بود. 33/64و 

 %30 و %3/39ترتیب با به کارواکرول و تیمولنشان داد که ترکیب 
دهنده اسانس بود. بخشی از قدرت آنتیترین ترکیب تشکیلبیش

بت توان به ترکیبات فنلی نساکسیدانی اسانس آویشن شیرازی را می
غلظت اسانس آویشن شیرازی، تأثیر بر نتایج نشان داد، با افزایش  داد.

 مانی آن کاهش یافت.افزایش پیدا کرد و درصد زنده HT29رده سلولی 
یشن اکسیدانی، فنل و فالونوئید کل اسانس آوبه نتایج قدرت آنتی با توجه

عنوان نگهدارنده رسد بتوان از گیاه آویشن شیرازی بهنظر میشیرازی به
 برد. طبیعی در صنایع غذایی بهره

 
 قدردانی و تشکر

ذا باشد، لکارشناسی ارشد می نامهانیپامقاله حاضر مستخرج از 
ی و فناوردانند از معاونت پژوهشی نویسندگان مقاله بر خود الزم می

ای هدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به دلیل حمایت
 د.تشکر و قدردانی نماین مادی و معنوی صمیمانه
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