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با  ) .Rhus coriaria L (اکسیدانی پودر سماقسنجش فعالیت آنتی
  DPPH استفاده از روش
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 چکیده
جلوگیري تواند در از این رو کاهش تولید یا حذف این عوامل می. باشدت متابولیک میال اختالي استرس اکسیداتیو از عوامل بروز بسیاري ازفاکتورها

اکسیدانی اثر آنتیدر این مطالعه . اخیرا استفاده از گیاهان به دلیل اثر بخشی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. ي مرتبط موثر باشدهایا بهبود بیماري
 برداشت، در دماي بعد از، بخش هاي مخصوص گیاه سماق جهت تهیه پودر سماق  مطالعه ایندر .رسی قرار گرفته استاي مورد برسماق قرمز و قهوه

 25، 5/12هاي غلظت درهاي محلول در متانول  همه نمونهاکسیدانی  براي سنجش فعالیت آنتیگردید،به پودر تبدیل  فاده از آسیاباتاق خشک و با است
در این روش که . گردیدگیري اکسیدانی پودر سماق اندازهفعالیت آنتی DPPH از روش  آماده گردید و با استفاده ر میلی لیترمیکروگرم ب  50 ، 40،

رنگ و بی  استوار است، تغییر میزان رنگ محلول از بنفش به)DPPH(دي فنیل هیدرازیل -2و2اي به نام هاي آزاد مادهبراساس به دام اندازي رادیکال
عصاره  .گردیدها و استاندارد محاسبه و مقایسه همه نمونه IC50در نهایت . باشدگیري می نانومتر اساس اندازه517تروفوتومتر در طول موج در اسپک

و  385/27 پودر سماق قرمز  IC50 مقدار .کنداکسیدانی اثر میدهد که به صورت وابسته به دوز فعالیت آنتیي سماق نشان میمتانولی همه دوزها
اي فعالیت پودر سماق قهوه .تري دارنداکسیدانی کمخاصیت آنتیباشد می 708/6 که  C به دست آمد  که در مقایسه با ویتامین 912/14اي  سماق قهوه

اي را براي پودر سماق قهوهاکسیدانی بدن موثر باشد بنابرین ما تواند در بهبود فعالیت آنتیتري نسبت به پودر سماق قرمز دارد که میاکسیدانی قويآنتی
  .کنیممصرف توصیه می

  
  .، غذا متابولیکاختالتاکسیدان، ، آنتی .Rhus coriaria L،  سماق پودر :واژگان کلید
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  مقدمه - 1
یکی از عوامل تاثیرگذار در بسیاري از اختالت متابولیک 

در   اکسیداتیواسترس]. 1[ ي استرس اکسیداتیو هستندفاکتورها
داخل بدن و  هـاي آزاد درر عدم تعادل میان تولید رادیکالاث

   به وجود  هـاي بیوشـیمیاییاکسـیدانیآنتـیدفـاع هاي مکانیسم
 اکسیداسیون لیپیدهاي موجـود دردر موجودات زنده پر. آیدمی

هاي  اهداف رادیکالتریناصلیدیواره سلولهاي زنده از جمله 
 و عملکرد  سلولط  ساختمان دیوارهدر این شرای .باشدآزاد می

            بـاالي لـذا حضـور. گیردآن تحـت تـأثیر قرار می
 هـاي آزاد مخصوصـاً پـراکسـیدها نقـش کلیـدي دررادیکـال

 هايبیماریزایی تعدادي از بیماریها مانند سرطان، پیري، بیماري
 و ریـوي، هـاي دژنراتیوعصـبیعروقی، انواع بیماري -قلبی

  دارا همچنین نقش مهمی در پاتوژنز و پیشرفت دیابت دارد
          آزاد، مولکولهاي بسیار  رادیکـالهـاي]. 2- 4[ باشدمی

باعث صـدمه بـه  تواننـدپـذیر هسـتند کـه مـیواکنش
 علی رغم .زایـی شـوندو در نهایـت جهـش DNA سـلولهـا، 

ا، سیستم دفاعی بدن هاي مختلف در پالسماکسیدانتینوجود آ
ي آزاد ایجاد شده در هابه تنهایی قادر به از بین بردن رادیکال

ها از منابع اکسیدانبدن نیست، بنابرین نیاز به تامین آنتی
در ]. 5و 6[شود خارجی دارد که از طریق منابع غذایی تامین می

هاي قوي با سمیت کمتر و اکسیدان به تامین آنتینتیجه نیاز
  ].7و 8[گذاري بیشتر یک ضرورت اجتناب ناپذیر استتاثیر

 ها و فالونوئیدهامتابولیتهاي ثانویـه مشـتق ازگیاهان مانند فنل
        هاي آزادرادیکال پتانسیل قوي بـراي پـاکسـازي داراي

هـاي مختلـف گیـاهی مانند برگ، باشند که در تمام قسـمتمی
امروزه ]. 9و 10[دارنـد میوه، دانـه، ریشـه و پوسـت وجـود 

استفاده از گیاهان دارویی به دلیل عوارض جانبی کمتر نسبت به 
ها در حال میایی در درمان بسیاري از بیماريیداروهاي ش
گیاهانی از جمله سماق که غنی از ]. 11و 12[ باشدتوسعه می

 ها از توانند باعث حفاظت سلولاکسیدان بوده میترکیبات آنتی
سماق به عنوان یکی از گیاهان  .اکسیداتیو شوند يهاآسیب

         بومی ایران اشاره کرد که مصرف آن به عنوان چاشنی و 
مشهورترین سماق در . دهنده غذا در بین ایرانیان رواج داردطعم

ایران سماق تبریزي، خراسانی به رنگ قرمز و سماق شامی به 
ی آذربایجان سماق قرمز بیشتر در نواح. رنگ قهوه اي است

تر و کند و چون پوسته بیشتري دارند رنگ آن روشنرشد می
داده است که  مطالعات متعـددي نشـان]. 13[ تر استمرغوب

  ،هامیوه سماق به دلیل داشتن ترکیبات فنلی نظیر تانن
توانند به عنوان یک منبع غنی از ها میها و آنتوسیانینفالونول

اهمیت و علیرغم ]. 14-18[ ایندنمها عمل میاکسیدانآنتی
 ،طبیعیهاي اکسیدانجایگاه سماق به عنوان یکی از آنتی

. تحقیقات بسیار اندکی بر روي خـواص آن انجـام شـده است
اثر پودر سماق در به دام   به منظور بررسیلذا این تحقیق
به کارگیري در صنعت غذا جهت بهي آزاد هااندازي رادیکال
  .مده استمرحله اجرا درآ

  

  هامواد وروش - 2
   سماقآماده سازي پودر- 2-1

 در حالت گلدهی قرمز و قهوه ايبخش هاي هوایی گیاه سماق 
تهیه و  آذربایجان شرقی ارسباران منطقه کلیبر منطقه کامل از 

علوم پزشکی توسط هرباریوم دانشکده داروسازي دانشگاه 
مخصوص بخش هاي . تبریز از نظر صحت نام علمی تایید شد

پاك و در دماي اتاق به مدت یک هفته  پس از جداسازي،گیاه 
سپس گیاه خشک شده با استفاده از آسیاب به . خشک شد

ن  میکرو355  مشخوبی به پودر تبدیل شد و از یک الک  با
در نهایت پودر تهیه شده در بسته هاي محکم به . گذرانده شد

  .شید، نگهداري شدرنور خو رطوبت و دور از 
  مورد استفادهمواد شیمیایی- 2-2
از شــرکت  DPPH) پیکریل هیدرازیل1-دي فنیل 2-و2(

هـاي متـانول و دیگـر محلـول. خریداري شـد) آلمان(سیگما 
 انحاللهمچنین . آلی نیز از شرکت مرك آلمان تهیه شدند

 Elmasonic  ها از دستگاه اولتراسوند شرکتبیشتر نمونه
ها از و براي یکنواخت کردن نمونهاستفاده گردید ) آلمان(

شرکت (Sentrifhge universal320   دستگاه سانتریفوژ
 موج  و جهت بررسی طول )کشور ایران پلی ایده آل تجهیز

 sp-500 dv/vdb ها، از دستگاه اسپکتروفتومترجذب نمونه

series uv-vis sepectrophotometerشرکت  
)spectrumشداستفاده)  کشور آلمان .  
  اي عصارة متانولی سماق قرمز و قهوههتهی- 2-3

از هر دو نمونه وزن و در لولۀ آزمایش   گرممیلی10ر مقدا
 30 متانول به مدت 10لیتر میلیپس از اضافه کردن . ریخته شد

 دقیقه با استفاده 10 و بعد به مدت قرار دادهدقیقه در دماي اتاق 
تخراج و عصارة از امواج ماوراء صوت، آنتی اکسیدانها  اس
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 یک دقیقه به مدت 500 از سانتریفیوژ با دور .متانولی آماده شد
 و مایع شفاف رویی به  شدبراي صاف کردن عصاره استفاده

اکسیدانی لولۀ جداگانه منتقل گردید و براي سنجش فعالیت آنتی
 .مورد استفاده قرار گرفت

  اکسیدانیسنجش فعالیت آنتی- 2-4
         براي سـنجش فعالیت رایجاي این روش یکی از روشه

، آنتی  ایـن روش در.باشـدهاي گیاهی میاکسیدانی نمونهآنتی
 وارد واکنش شده DPPH رادیکالهاي آزادبا  اکسیدانهاي نمونه

نـانومتر 517 کاهش میزان جـذب در طـول مــوجو منجر به 
         ماده با DPPHمـوقعی کــه محلـول . دنشــومـی

 ،تواند دهنـده اتـم هیـدروژن باشـد که میاکسیدانییآنت
شـود کـه با شود فرم احیـاي رادیکـال تشـکیل مـیمخلوط می
  .استهمراه بنفش  رنگ زایل شدن

  غلظتهاي ،اکســیدانیاندازه گیري فعالیــت آنتــیبــراي 

هر دو نمونه در  75 ، 50، 25، 5/12میکروگرم بر میلی لیتر
 به DPPHمحلول  .تهیه گردید 3میلی لیتر حجم به متانول 

 میلی لیتر 100 گرم پودر خالص در4صورت تازه با حل کردن 
محلول 6 لیتربر روي هر کدام از غلظتها، میلی. ه شدمتانول تهی 
DPPH تنگهداري دقیقه در دماي اتاق30 اضافه و به مد  

تر نـــانوم 517هـــا در   جـــذب نمونـــهسپس. گردید
با استفاده از فرمول درصد مهار رادیکالهاي آزاد گیري و اندازه

  :گردید  زیر محاسبه
I% = (A blank – A sample / A blank) × 100 

پودر لیتر  میلی3لیتر متانول و  میلی3نمونه بالنک شامل مخلوط 
لیتر پودر با  میلی3 و DPPHلیتر  میلی3اي شاملگیاه و نمونه

رد استفاده به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته ي موهاغلظت
  .شد
   درصد50غلظت مهاري  - 2-5

یک روش خوب براي ) IC50( درصد 50محاسبه غلظت مهار 
باشد که در آن مقداري دوزي که  میگیاهیمقایسه فعالیت مواد 

گیري و کند مالك اندازه درصد فعالیت نهایی دارو بروز می50
ي  تکرارهاIC50 آزمایش نیز میزان در این. باشدمقایسه می

 که Cویتامین  IC50مختلف آزمایش محاسبه شده است و با 
باشد مقایسه اکسیدانی میشاخص سنجش فعالیت آنتیبه عنوان 

 C ویتامین IC50هرچه مقدار به دست آمده به . شودمی
تري اکسیدانی قويتر باشد ماده مورد نظر فعالیت آنتینزدیک

 50 در ادامه آزمایشات نمودار غلظت مهار .خواهد داشت

درصد پودرها با رسم منحنی درصد مهار در برابر غلظت 
  . هرکدام از پودرها محاسبه شد

گرم بر میلیبـدین صـورت کـه دو نمونـه استوك با غلظت 
در مرحله بعد رقتهاي متوالی از هر نمونه .  تهیه شد1 لیترمیلی

ه نمونـه جداگانه اندازه  درصد س50تهیه و غلظت مهاري 
با غلظتهاي C ویتامین  . گیري و میانگین آن محاسبه شد

تمام . مختلف نیز به عنـوان استاندارد در نظـر گرفته شد
  . سـه تکرار انجام شدآزمایشـات در

  تحلیل آماريتجزیه و - 2-6
افزار  در این تحقیق اطالعات به دست آمده از آزمایشات با نرم

SPSSهاي کمی به صورت میانگین داده. دید بررسی گر± 
براي مقایسه متغییرهاي کمی . انحراف معیار گزارش شده است

 One-way- ANOVAهاي مختلف از آزمون  بین نمونه
 بوده  Tukeyتست تکمیلی مورد استفاده . استفاده گردید 

دار در تمامی  به عنوان سطح معنی) p<0.05(مقادیر .است
ها از  براي بررسی نرمال بودن داده. ه شدآنالیزها در نظر گرفت

ها  و نتایج نشان داد که دادهشواهد توصیفی استفاده گردید 
 IC50مقدار پس از بدست آوردن معادله رگرسیونی، . نرمالند

  .از طریق روش معکوس بدست آمد
  

  نتایج و بحث- 3
  اکسیدانیارزیابی فعالیت آنتی- 3-1
 ي مختلف پودرهایدانی غلظتاکسآنتی در این مطالعه فعالیت   

 مورد بررسی اي به صورت سه بار تکرارسماق قرمز و قهوه
دهد که پودر  نتایج بدست آمده نشان می).1جدول(قرار گرفت
به 5/12 لیتر بر میلیمیکروگرماي و قرمز در غلظت سماق قهوه

 درصد از 930/29±9/0 و 863/35±2/1ترتیب به میزان 
). > P 001/0(وجود را به دام انداخته استهاي آزاد مرادیکال

 میزان به دام اندازي رادیکال آزاد µg/ml 50 درحالیکه غلظت
بنابرین در .   بود113/80  ±1/2 و 139/82  ±3/2به ترتیب 

، 5/12 میکروگرم بر میلی لیتر این غلظت در مقایسه با غلظت
        اندازي رادیکال آزاد را از خود نشانافزایش میزان بدام

دهد که فعالیت  این موضوع نشان می).> P 001/0(دهدمی
. یابد می دوز افزایش افزایشبا نوع سماق  اکسیدانی هر دوآنتی
ي مختلف پودر سماق با هاچنین نتایج مقایسه فعالیت غلظتهم

 ي مختلف هادهد که تفاوت بین غلظتیکدیگر نشان می
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   ).>P 001/0(باشد دار میمعنی
هـاي تاجیک و هاي این پژوهش در توافق با گـزارشافتهی

ارتباط مستقیم اجزاء فنولیـک بـا  مبنـی بـر) 1390(همکاران 
افزایش غلظت، میزان  اکسـیدانی اسـت و بـافعالیـت آنتـی

 . یابددرصد مهارکنندگی نیز افـزایش می

تري ضعیف عملکـرد اي، سماق قرمزدر مقایسه با سماق قهوه 

  هـا این اخـتالف.هاي آزاد داشتدر ارتباط با مهار رادیکال

علت تفاوت در شـرایط کشـت، منطقـه تواند احتماال ًبهمی 
 نتـایج .برداشت نمونه پـودرسماق باشد جغرافیـایی و زمـان

اي  طـورکلی بیانگر این است که سماق قهوهایـن مطالعـه بـه
کردن رادیکالهـاي آزاد از خـود نشان     فعالیـت خوبی در خنثی 

  . دهدمـی
 

Table 1 Evaluation of antioxidant activity of sumac powder which has been repeated three times. 
Density   
(µ/ml)  

Percentage of DPPH inhibition 
brown sumac powder  Mean ± SD  Percentage of DPPH inhibition 

red sumac powder  Mean ± SD  

5.12 38.75 32.96  35.86  1.2
 c
  ± 35.86 29.10 32.10 28.50 0.9

 c
  ± 29.93  

25  70.11 69.10 76.10 1.5
 b
  ± 71.77  62.10 64.20 60.02 1.5

 b
  ± 62.10 

40 82.53 80.42 81.23 1.8
 a
  ± 81.40  72.10 70.20 74.21 1.1

 a
  ± 72.16  

50 80.21 82.10 84.10 2.3
 a
  ± 82.13  79.10 76.11 85.11 2.1

 a
  ± 80.11  

Unequal letters indicate a statistically significant difference (p <0.001) 
  .سماق قرمز می باشد redسماق قهوه ایی و منظور از  brownمنظور از 

  
   درصد50محاسبه غلظت مهار - 3-2

 IC50طه معکوس بین مطابق نتایج بدست آمده، باتوجه به راب
اي  سماق قهوه 1 شکلاکسیدانی،  مطابق و خاصیت آنتی

)912/14 IC50= ( در مقایسه با سماق قرمز
)385/27IC50= ( ت آنتی اکسیدانی باالتري دارد،  که درفعالی

  . شدکمتر می با=C) 708/6 (IC50مقایسه با ویتامین 

 
Fig 1 Concentration of 50% (IC50) in red and 
brown powder compared to vitamin C (Vit C) 

shows that red sumac powder is less active than 
brown sumac powder.  

  

 گیرينتیجه- 4
امروزه اختالالت متابولیکی از جمله فـاکتورهـاي مهم در بروز 

مطالعات نشان داده  .ودرمـی بیمـاریهـاي مختلـف بـه شـمار
تواننـد ســبب بهبــود تی اکسیدان میاست که عوامل آن

 امروزه استفاده از .گرددهــاي متابولیــک  بیمــاريعالئــم
گیاهان دارویی به دلیل عوارض کمتر و اثـرات بیشـتر مـورد 

گیاهان  سماق نیـز از جملـه. توجه زیادي قـرار گرفتـه اسـت
وجه با ت .شوددر جهت درمانی از آن استفاده میدارویی است 

به اثرات آنتی اکسیدانی قابل توجه سماق، مصرف خوراکی آن 
به صورت چاشنی غذایی می تواند در پاك سازي بدن از 

همچنین افزودن . ي آزاد، نقش مهمی داشته باشدارادیکاله
مصرف این  براي توسعه ، غذایی مختلفموادسماق به 
 ، عالوه بر بهبود طعم و رنگ، می تواند در جامعهمحصوالت

این رویکرد، بـا  .هاي مزمن مؤثر باشددر پیشگیري از بیماري
 ايسماق قهوه اکسـیدانی سماق قرمز ومقایسه خاصیت  آنتـی

 هــدف اصــلی ،در مقایسـه بـا آنتـی اکسـیدان اسـتاندارد
اق قرمز  اینکـه تـا چـه حـد سم.مطالعــه مــا قــرار گرفــت

هـاي متـابولیکی بیمــاريمـان بتوانــد در دراي و سماق قهوه
 بررسی خواص سالمت بخش پودر  نیازمنـد ،مـوثر باشـد

و هاي حیوانی  زي با استفاده از مدل سماق در آزمایشات درون
اي بـه دلیـل دارا سماق قهوه .باشدانجـام مطالعات کلینیکی می

بـودن اثـرآنتی اکسیدانی باال نسبت به سماق قرمزمی تواند در 
 به . باشدترمتابولیک مختلف موثر هـايود و درمان بیماريبهب

با سایر  سماق همین دلیل امکان استفاده از ایـن نوع 
 بنابرین .وجود داردهاي طبیعی در صنایع غذایی نگهدارنده

استفاده از این محصول در صنعت غذا عالوه بر افزایش عمر 
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Oxidative stress factors are known to causes some metabolic disorders diseases. Therefore, preventing, 
or at least decreasing the amount of these factors may have a positive impact on prevention or 
improvement of the metabolic diseases. Recently, the herbal medicines are more considered due to 
more effectiveness. The present study was designed to evaluate anti-oxidant effect of sumac powder 
(Rhus coriaria L.).In the present study, special parts of the sumac plant, dried at room temperature and 
powdered using laboratory mill. All samples were solubilized in methanol, and four concentrations 
(12.5, 25, 40 ،50 µ/ml) were prepared and the antioxidant activity of sumac powder measured by 
DPPH at a wavelength of 517 nm. Finally, the IC50 of all samples and the standard were calculated 
and compared with standard.The methanol extracts of all sumac doses showed dose-dependent potent 
antioxidant activity. The results indicated that brown sumac powder (IC50 = 14/912) has the higher 
antioxidant activity compared to red sumac powder (IC50 = 27/385), which was lower than vitamin C 
(IC50 = 6/708). 
Brown sumac powder has a stronger antioxidant effect than red sumac powder, which can be effective 
in improving the antioxidant defense of the body, so we advise to consume brown sumac. 
 
Keywords: Sumac powder, Rhus coriaria L., Anti-oxidant, Metabolic disorders, Food. 
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