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  دهیچک
 ي روده بزرگ انسان، تقاضا برايهاسرطانوع ی و شیی مواد غذايش عمر نگهداری جهت افزاییایمی شيبا توجه به استفاده گسترده از نگهدارنده ها

انه یک اسانس رازیتوتوکسی و سیدانیاکسیل آنتی پتانسیابین مطالعه با هدف ارزین، ایبنابرا. افته استیش یمن افزای و ایعی و نگهدارنده طبییمواد دارو
بات یر با آب استخراج و ترکیانه با استفاده از روش تقطیانس رازن مطالعه، اسیدر ا. دیران کاربرد دارد انجام گردی ایدر طب سنت ياکه کاربرد گسترده

.  شدندیی شناسایفی و کیه از لحاظ کمیل فوری فروسرخ تبدینیف بی و طیسنج جرمفی متصل به طي گازیدستگاه کروماتوگراف  آن توسطییایمیش
                       و زوال رنگ محلول ABTSو  DPPH  آزاديهاکالیر رادمها( آن یدانیاکسیت آنتیو فعال يریگاندازه زید اسانس نیمقدار فنول و فالوونوئ

 یبررس MTT توسط آزمون) HT29( سرطان روده بزرگ یانه بر رده سلولیک اسانس رازیتوتوکسیاثر س. دی گردیبررس)دیک اسینولئیل/کاروتن-بتا
. متر ظاهر شدندی بر سانت840 و 1244 یاد موجز در اعدی آن نی جذبيهاکیپ انه بود وی اسانس رازی اصلییایمیب شی درصد ترک61/75آنتولبا . شد

 اسانس یدانیاکسیت آنتیظرف.   به دست آمدmgQE/g 67/39  وmg GAE/g87/12ب معادلیز به ترتیانه نید اسانس رازی فنول و فالوونوئيمحتوا
 درصد 38/32 و 57/39، 68/26ب یه ترتد بیک اسینولئیل/کاروتن-و زوال رنگ محلول بتا ABTSکال ی، رادDPPHکال یت مهار رادیبر اساس فعال

 جهت یعی طبیبیت استفاده به عنوان ترکیانه قابلیاسانس راز.  روده بزرگ تابع غلظت بودی سرطانيهاک اسانس بر سلولیتوتوکسیاثر س. گزارش شد
  .  باشدیوع سرطان روده بزرگ را دارا می و شییون محصوالت غذایداسی از اکسيریجلوگ

  
  .  کیتوتوکسیاثر س،  سرطان روده بزرگ،ییایمیبات شی ترک،یعیدان طبیاکسی آنت،انهیاسانس راز : واژگاندیکل
  
  
  
  

                                                        
 مکاتبات مسئول: B.alizadeh@asnrukh.ac.ir 
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  مقدمه- 1
 و یمنی در کنار ایی محصوالت غذايش عمر نگهداریافزا

. باشندی می مهم جوامع انسانيهاها از دغدغهسالمت آن
 مختلف ییایمی شيارنده ها از نگهدياامروزه بطور گسترده

 استفاده یی انواع محصوالت غذايش عمر نگهداریجهت افزا
 يهان نگهدارندهی و نامطلوب ایل اثرات سمیاما بدل. شودیم

 و یعی مواد نگهدارنده طبي بر سالمت انسان، تقاضا برايسنتز
 به ياژهیر، توجه وی اخيهادر دهه. افته استیش یمن افزایا

من بودن و ی از این امر ناشی شده است که ایهای گيهااسانس
ت یل فعالیها از قب مثبت آنیکیولوژی بيهایژگیو

 ی و ضدسرطانی، ضدالتهابیکروبی، ضدمیدانیاکسیآنت
ست یدهنده زلی از مواد تشکياها دسته اسانس ].1[باشدیم

روند که جهت معطر یاهان به شمار میفعال و ارزشمند در گ
 و یشی، آرایی دارويها، فراوردهییغذاساختن محصوالت 

جات و درمان هیه ادوی، در تهيع عطرسازی، در صنایبهداشت
من بودن یا. رندیگیها مورد استفاده قرار ميماری از بیبعض

 از ياریها در بس استفاده از آنیده اصلی، فایاهی گيهااسانس
  ].2[باشدی مییمحصوالت غذا

، Foeniculum vulgare یم علمان سبز با نایا بادیانه یراز
ان و یره چتریالس، تیا چند ساله، از راسته آپی گلدار، دو یاهیگ

 آن معطر بوده و يها قسمتیها است که تمامانهیسرده راز
ن کاربرد را دارا یشتریوه آن بیا می کوچک يهامعموالًدانه

 ضدالتهاب، ياران بعنوان مادهی ایانه در طب سنتیراز. باشندیم
ن و ضددرد مورد یآور، ضداسپاسم، مدر، ملادشکن، خلطب

انه بعنوان ی، از رازییع غذایدر صنا. استفاده قرار گرفته است
مطالعات ]. 3[شودیدهنده در شکالت استفاده معامل طعم

انه انجام شده است و تفاوت در ی در مورد اسانس رازیمختلف
، ییایبات اسانس آن به مناطق جغرافی ترکیغلظت نسب

اه ی مختلف گيها استخراج، مراحل رشد و بخشيهاروش
ت محافظت از کبد، ین، فعالیعالوه بر ا. نسبت داده شده است

 ی، ضدقارچی، ضدسرطانیابتی، ضددی، ضدالتهابیدانیاکسیآنت
انه در مطالعات مختلف به اثبات ی اسانس رازییایو ضدباکتر

 اسانس بی ترکي که رویج مطالعاتینتا]. 4[ده است یرس
 یبات فرار اصلیدهد که ترکیانه انجام شده است نشان میراز

            و 3موننی، ل2، استراگول1بدست آمده عبارتند از آنتول
                                                        
1. Anethole 
2. Estragole 
3. Limonene 

  ]. 5[ 4فنچون
ر در سراسر یومل مرگین دالیتر از مهمیکیسرطان بعنوان 

 در کاهش یشرفت اندکید و تنها پرویجهان به شمار م
سرطان روده .  انجام شده استيمارین بیر ایومعوارض مرگ

ع در هر دو جنس مرد و زن بوده که ین سرطان شایبزرگ سوم
که یدر صورت. گرددیم شروع میخ خوشي آدنومايپهایبا پول

ص داده شود با عمل ی به موقع تشخيمارین مرحله از بیا
اما در صورت عدم . رمان خواهد بود کامالً قابل دیجراح

 باال يسپالزیشرفته با درجه دی پيموقع به آدنوما درمان به
]. 6[کندیدا میم تکامل پیل و سپس به شکل سرطان بدخیتبد

 روده بزرگ ی سرطانيها بر سلولیاهی گيها اسانسیاثر سم
ت ین قابلیدر مطالعات مختلف گزارش شده است و بنابرا

 در کاهش انواع یعی طبیبات ضدسرطانین ترکاستفاده بعنوا
  ]. 7[باشندیروده بزرگ را دارا م يهاسرطان

ک یتوتوکسی در مورد اثر سيانکه تاکنون مطالعهیبا توجه به ا
) HT29( سرطان روده بزرگ یانه بر رده سلولیاسانس راز

انه ین مطالعه استخراج اسانس رازیانجام نشده است، هدف از ا
ن، یعالوه برا.  فوق بوديها آن بر سلولتی سمیو بررس

د ی فنول و فالوونوئي، محتواییایمیبات مؤثره، ساختار شیترک
  .  دی گردیز بررسیانه نی اسانس رازیدانیاکسیت آنتیکل و فعال

 

 ها مواد و روش- 2
  اه و استخراج اسانسیه گی ته- 2-1
 يداریخر) استان خوزستان( شهر اهواز يانه از عطاریاه رازیگ

ع ی و صنایشگاه دانشکده علوم دامی آن در آزمایو نام علم
د ی خوزستان تائیعی و منابع طبي دانشگاه علوم کشاورزییغذا
ن یبد. دیر با آب انجام گردی با روش تقطيریاسانس گ. دیگرد
 گرم از آن  به 50اه یاب و الک کردن گیب که پس از آسیترت

اسانس . ر اضافه شدتر آب مقطر در دستگاه کلونجیلیلی م750
اسانس حاصل جهت . دی ساعت طول کش3 به مدت يریگ

 4 يدما(خچال ی درون یره رنگیها در ظرف تانجام آزمون
  ].3[ شد ينگهدار) وسیدرجه سلس

 عامل يها و گروهیفی کیی شناسا- 2-2
 فروسرخ ینیبفیک طیبات اسانس با تکنیترک
  هیل فوریتبد

                                                        
4. Fenchone 
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بات ی ترکی عامليها اسانس و گروهیفی کییشناسا
ل ی فروسرخ تبدینیف بیک طیدهنده آن با استفاده از تکنلیتشک
انه ابتدا با یپودر اسانس راز. رفتیصورت پذ) FTIR(ه یفور
ب و سپس با استفاده از دستگاه پرس به ید ترکیم برومایپتاس

ف اسانس با کمک دستگاه اسپکترومتر یط. ل شدیقرص تبد
)Thermo Nicoletمدل ،Avatar370 و ) کای، ساخت آمر

د یمتر ثبت گردی بر سانت4000- 500 یدر محدوده عدد موج
]7 .[  
 اسانس با ییایمیبات شی ترکیی شناسا- 2-3

 متصل ي گازیاستفاده از دستگاه کروماتوگراف
  یسنج جرمفیبه ط
انه با استفاده از یبات اسانس رازین مقدار ترکیی و تعییشناسا

 یسنج جرمفی متصل به طي گازیدستگاه کروماتوگراف
)Agilent Technologies 5975Cکای، ساخت امر (

تر از یکرولیک مین منظور، مقدار ی ايبرا. رفتیصورت پذ
. دیق گردی تزري گازیانه به دستگاه کروماتوگرافیاسانس راز

 Agilent Technologies Inc., HP-5مدل( ستون يدما

MSمتر؛ یلی م25/0 یخل متر؛ قطر دا30کا؛ طول ی، ساخت آمر
 درجه 210وس به ی درجه سلس45از ) کرومتری م25/0ضخامت 

ش یقه افزایوس در هر دقی درجه سلس3وس با سرعت یسلس
ن یی و تعییپس از بدست آوردن کروماتوگرام، شناسا. افتی

ف یانه با کمک طیدهنده اسانس رازلیبات تشکیمقدار ترک
ر یها با مقادتسآنسه شاخص کوای استاندارد و با مقایجرم

  ]. 8[استاندارد مشخص شد 
 اسانس یشیت ضداکساین فعالیی تع- 2-4

  انهیراز
انه با استفاده از سه روش ی اسانس رازیدانیاکسیت آنتیفعال
کال آزاد ی، رادDPPHکال آزاد ی مهار رادیدانیاکسیآنت

ABTSدید انجام گردیک اسینولئیل/کاروتن-  بتايو رنگبر .  
انه یاسانس رازDPPHکال آزاد ی رادیدگت مهارکننیظرف

 اصالحات یبا کم] 9[و همکاران Behbahaniمطابق با روش 
 3تر اسانس با یلیلی م1ن منظور، ی ايبرا. رفتیصورت پذ

ب و سپس مخلوط یترکDPPH یتر محلول متانولیلیلیم
ط ی محيک و در دمایقه در مکان تاری دق30حاصله به مدت 

در مرحله بعد، جذب محلول در . دی گرديگرمخانه گذار
 بر یت مهارکنندگی نانومتر قرائت شد و فعال517موج طول

  :دیر محاسبه گردیاساس فرمول ز
   (%)یت مهارکنندگیفعال)]=Aشاهد- A نمونه /(Aشاهد[×100

  .دیه شاهد استفاده گردی نمونه جهت تهياز متانول بجا
ت از جهیبا اصالحات مورد ن]10[و همکاران Shanاز روش

اسانس ABTSکال آزاد ی رادیت مهارکنندگی فعالیبررس
 یکالیبطور خالصه، ابتدا محلول راد. دیانه استفاده گردیراز
م پرسولفات یبا استفاده از پتاس)  موالریلی مABTS)7ظ یغل
 یکیط تاری اتاق در شرايق و در دمایرق)  موالریلی م45/2(

تا ABTSال کی رادیونیدر ادامه، محلول کات. قرار داده شد
. دیق گردی نانومتر رق734موج  در طول7/0دن به جذب یرس

با ) متانول(ا کنترل یتر از اسانس یکرولی م100سپس 
 6 مخلوط و جذب محلول بعد از یکالیتر محلول رادیلیلیم9/3
 در یت مهارکنندگیفعال.  شديریگ اندازهيقه گرمخانه گذاریدق
  :ر محاسبه شدیت با کمک فرمول زینها

   (%)یت مهارکنندگیفعال)] = Aکنترل- A نمونه /(Aکنترل[×100
ش زوال رنگ محلول ی به منظور پاياز روش اسپکتروفوتومتر

انه استفاده ید در حضور اسانس رازیک اسینولئیل/کاروتن- بتا
قه ی دق120 نانومتر و بعد از 490جذب محلول در . دیگرد

ر زمان صفر در برابر نمونه کنترل د) A120 (يگرمخانه گذار
)C0 ( ي نگهدار120و بعد از) C120 (اثر .  شديریگاندازه

  ]:11[ر بدست آمدی سپس بصورت زیبازدارندگ
100×) ]C0-A120)/(C120-A120 = [(یاثر بازدارندگ(%)   

  
  انهی فنول کل اسانس رازيریگ اندازه- 2-5

تر محلول فنول با یلیلیم1ن روش بطور خالصه، مقدار یدر ا
 6تر اسانس مخلوط و محلول حاصله به مدت یلکرو یم200

تر یلیلی م2در مرحله بعد، .  شديک نگهداریقه در مکان تاریدق
 درصد به آن اضافه و بعد از 7م یاز محلول کربنات سد

 765موجقه،جذب محلول در طولی دق120 به مدت ينگهدار
سپس مقدار فنول کل اسانس با کمک .  شديریگنانومتر اندازه

 mgد و برحسب ید محاسبه گردیک اسی استاندارد گالیمنحن

gallic acid equivalent (GAE)/g 12[ گزارش شد.[  
  انهید کل اسانس رازی فالونوئيریگ اندازه- 2-6

 500د کل، مقدار ی مقدار فالوونوئيریگبه منظور اندازه
گرم در یلی م5/0-صفر(ن یا کوئرستیتر از اسانس یکرولیم
م یت سدیتری درصد ن5تر از محلول یکرولی م300با ) تریلیلیم

 300سپس . قه همزده شدی دق6مخلوط و محلول به مدت 
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ترات به آن اضافه و یوم نینی درصد آلوم10تر از محلول یکرولیم
تر یلیلی م2در مرحله بعد، . قه مجدداً همزده شدی دق6به مدت 

  نانومتر قرائت510 موالر اضافه شد و جذب محلول در 2سود 
 ید کل سپس با استفاده از منحنیمقدار فالوونوئ. دیگرد

 mg quercetinن محاسبه و برحسب یاستاندارد کوئرست

equivalent (QE)/g13[د ی اسانس گزارش گرد .[  
انه بر ی اسانس رازیت سلولی سمی بررس- 2-7

با ) HT29( سرطان روده بزرگ یرده سلول
 MTTاستفاده از روش 

 سرطان روده یانه بر رده سلولی رازک اسانسیتوتوکسیاثر س
مطابق با مطالعه  MTT با استفاده از روش ) HT29(بزرگ 

Behbahani  يهاسلول. دی گردیبررس] 7[و همکاران 
 شده با سرم یبا گلوکز باال و غن DMEMط ی در محیسرطان

و ) یحجم/ی درصد حجم10(ن گوساله یجن
 درجه 37 ين، کشت و سپس در دمایسیاسترپتوما/ومیلیسیپن

 درصد 5 درصد و فشار 95وس تحت رطوبت ثابت یسلس
ها به سپس سلول.  شدنديد کربن گرمخانه گذاریاکسيد
 هر ي هزار سلول به ازا100باً یتقر (يا خانه96 يتهایپل

دن گرمخانه ی درصد چسب60-50دن به یانتقال و تا رس) چاهک
 يط تازه حاویط کشت با محیدر ادامه، مح. دندی گرديگذار

DMEMن و یگزیجا) تریکرولی م200 (ين گاویو سرم جن
انه به هر چاهک اضافه ی مختلف اسانس رازيهاسپس غلظت

-MTT)3-(4,5ر سلول توسط آزمون یتکث. دیگرد
dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide ( ر ی بصورت زي ساعت گرمخانه گذار24و بعد از
  گرم یلی مMTT )5تر از محلول یولکری م30. ن مقدار شدییتع

   ساعت در 3ت به مدت یبه هر چاهک اضافه و پل) تریلیلیدر م
سپس .  شديد کربن گرمخانه گذاریاکسيانکوباتور مجهز به د

تر یکرولی م200 و با ي جداسازیط کشت به آرامیمح
DMSOدر ادامه، جذب مخلوط با کمک . دین گردیگزیجا

 ید و منحنی نانومتر قرائت گرد570 در دریزا ریدستگاه اال
انه ی مختلف اسانس رازيها سلول در برابر غلظتیمانزنده

 . رسم شد

  يز آماری آنال- 2-8
طرفه و کیانس یز واریها با کمک آنالج به دست از آزمونینتا

از . ل شدیه و تحلیتجز)18نسخه  (SPSSافزاربا کمک نرم
ن یانگیسه میت مقا درصد جه5آزمون دانکن در سطح احتمال 

  3ها حداقل  آزمونیالزم به ذکر است که تمام. استفاده شد
  . مرتبه تکرار شدند

  

 ج و بحثی نتا- 3
، يانه بهمراه زمان بازداری شده در اسانس رازییبات شناسایترک

.  گزارش شده است1ها در جدول شاخص کواتس و درصد آن
 شدند که ییانه شناسایب در اسانس رازی ترک4، یبطور کل

. دادندیل می درصد کل اسانس استخراج شده را تشک99/99
 یب اصلی درصد ترک61/75با anetholeد که یمشخص گرد

ب ی شده به ترتییبات شناسایر ترکیانه بود و سایاسانس راز
fenchone)29/13درصد ( ،limonene)39/6و )  درصد
estragole)7/4نده ل دهیبات تشکی ترکیفراوان. بودند)  درصد

 و ي کروماتوگرام  و زمان جداسازياسانس در محور عمود
). 1شکل (اند  مشخص شدهیب در محور افقی هر ترکییشناسا

) 1جدول ( کواتس يالزم به ذکر است که از شاخص بازدار
 استفاده یف جرمی انجام شده توسط طيهاییدشناسای تائيبرا
  . شد

Table 1 Chemical constituents of Foeniculum vulgare essential oil 

% Retention time (min) KI Compound No. 

6.39 13.43 1030 Limonene 1 
13.29 16.25 1087 Fenchone 2 

4.7 20.48 1196 Estragole 3 
75.61 23.56 1302 Anethole 4 
99.99    Total 

KI: the Kovats retention indices relative to C8-C20 n-alkanes were determined on DB5 capillary column. 
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Fig 1 The chromatogram of Foeniculum 

vulgareessential oil.  
 

.  مشخص شده است2 انه در شکلیسانس راز اFTIR فیط
، 1510، 1608، 3003 ی قرار گرفته در اعداد موجيهاکیپ

 يهاد حضور گروهیمترمؤی بر سانت840 و 964، 1247، 1465
  . باشندیمanetholeژه ی و بویاهی گيهابات اسانسی ترکیعامل

 یدانیاکسیت آنتید کل و فعالیج مقدار فنول و فالوونوئینتا
فنول کل اسانس .  آورده شده است2انه در جدول یاسانس راز

 . بودmg GAE/g 58/0 ± 87/12انه برابر بایراز

  
Fig 2 The FTIR spectrumofFoeniculum 

vulgareessential oil. 
 

 ± mg QE/g 54/0د کل اسانس معادلی فالوونوئيمحتوا
 قابل یدانیت اکسی فعاليانه دارایاسانس راز.  بدست آمد67/39

کال ی، رادDPPHکال یت مهار رادیکه فعالی بود؛ بطوریتوجه
ABTSد به یک اسینولئیل/کاروتن- و زوال رنگ محلول بتا

 ± 79/0 و 57/39 ± 67/0، 68/26 ± 36/0ب برابر با یترت
  .  درصد گزارش شد38/32

Table 2 The total phenolic content, total flavonoids content and antioxidant activity of Foeniculum 
vulgareessential oil 

Antioxidant activity (%) Total phenolic 
content (mg GAE/g) 

Total flavonoid 
content (mg QE/g) DPPH ABTS ß-carotene-linoleic acid assay 

12.87±0.58 39.67±0.54 26.68±0.36 39.57±0.67 32.38±0.79 
  

انه بر رده ی مختلف اسانس رازيهاغلظت کیتوتوکسیاثر س
 ساعت واکنش در شکل 24 سرطان روده بزرگ بعد از یسلول

 100( سلول یمانن درصد زندهیشتریب.  آورده شده است3
) تریلیلیگرم در میلی م1(ن اسانس ییدر غلظت پا) درصد

ش غلظت اسانس سبب کاهش یهده شد و افزامشا
 200که غلظت ید؛ بطوری گردی سرطانيهاسلولیمانزنده

 درصد 06/2(ر ین تأثیشتریتر اسانس سبب بیلیلیگرم در میلیم
  .   روده بزرگ شدی سرطانيهابر سلول) یمانزنده

 مصرف کنندگان نسبت به عوارض یش آگاهیبا توجه به افزا
ها، امروزه پژوهشگران صنعت  در انسانيتز و سنییایمیمواد ش

ون یداسی جهت کنترل اکسییاهان دارویغذا به استفاده از گ
 مندهاعالقهآنیش عمر نگهداری و افزاییمحصوالت غذا

جاد یانه جهت ای رازيل باالین، با توجه به پتانسیبنابرا .اندشده
ها، يماری از بياری و درمان بسییعطرو طعم در مواد غذا

ر با آب ی با استفاده از روش تقطییاه داروین گیسانس اا

 يهاق روشیدهنده آن از طرلیبات تشکیاستخراج و سپس ترک
ن یی آن تعیدانیاکسیت آنتین فعالی و همچنی و کفیفیمختلف ک

  .دیگرد

  
Fig 3 Cytotoxic activity of Foeniculum 

vulgareessential oil on colon cancer cell lines 
(HT29) by MTT assay. 
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انه با ی شده در اسانس رازییبات شناسایج ترکیسه نتایبا مقا
 مشابه ي اسانس تا حدودی اصلين، هرچند اجزایشیمطالعات پ

ژه در غلظت ی بوییهان بود، اما تفاوتیر محققی سايهاافتهیبا 
بات یترک] 5[ همکاران و Diao. بات وجود داشتیترک
ن یج ایانه را مورد مطالعه قرار دادند و نتای اسانس رازییایمیش

 و anethole ،estragole ،limoneneن نشان داد که یمحقق
fenchoneدرصد 45/5 و 24/6، 42/10، 53/68ب با یه ترت ب 

گر مشخص ی ديادر مطالعه. باشندی اسانس میبات اصلیترک
  انه به یدهنده اسانس رازلی تشکیبات اصلید که ترکیگرد
، ) درصدanethole )83/75: ب عبارتند بودند ازیترت

limonene )67/5درصد ( ،estragole )56/4درصد ( ،                         
p-Anis aldehyde) 99/3و )  درصدfenchone                   

] 15[و همکاران  Mimica‐Dukić] 14) [ درصد82/2(
ن یتری درصد اصل18/74با anetholeش نمودند که گزار
، fenchoneباشد و یانه می در اسانس رازییایمیب شیترک

estragole  و  limoneneرا بخود ي بعديهاب رتبهی ترت به 
انه ی اسانس رازیبات اصلیزان ترکیتفاوت در م. اختصاص دادند

ه،  کشت شديته های، وارییای از مناطق جغرافیتواند ناشیم
ز یط آنالی استخراج و شرايهااه، روشیمرحله برداشت گ

، anetholeالزم به ذکر است که ]. 5[مختلف اسانس باشد 
estragole  و  fenchoneدار و ژنی اکسيعنوان مونوترپنها  ب
limoneneشناخته یدروکربنیعنوان مونوترپن ه ب 

  ]. 16[شوندیم
انه ی راز اسانسیفی کییز جهت شناساینFTIRک یاز تکن

، 1608، 3003 در ی جذبيهاکیپ). 2شکل (د یاستفاده گرد
د حضور یمترمؤی بر سانت840 و 964، 1247، 1465، 1510
. باشندی میاهی گيهابات مؤثرهاسانسی ترکی عامليهاگروه

ب ین ترکیتری، بعنوان اصلanethole شاخص ی جذبيهاکیپ
متر یر سانت ب840 و 1244 یانه، در اعداد موجیاسانس راز

-C( و υ)C-O-C(ب مربوط به یظاهر شدند که به ترت

H(δی حلقه بنزني پارايهاتیموقع anethole17[باشندیم .[
 ی به ارتعاشات کشش3003- 2835 یمحدوده عدد موج

 يهاکین، پیعالوه برا. نسبت داده شده استCH يوندهایپ
              متر مربوط ی بر سانت1741 یظاهر شده در اعداد موج

متر مربوط به ی بر سانت1464 و 1510ل، ی حلقه فنCH–به 
 675-1000ک و محدوده ی حلقه آروماتC=Cیارتعاش کشش

اسانس  CH ي باندهایمترمربوط به ارتعاشات خمشیبر سانت

 ی قرار گرفته در اعداد موجيهاکیپ]. 18[باشندیانه میراز
 ي از الگویشمتر ممکن است نای بر سانت2937 و 2847

 یبات الکلی ترک-CH3 و -CH2يهارمتقارن فرکانس گروهیغ
احتماالً  متری بر سانت1234ک در ین، پیهمچن. در اسانس باشند

 يد استرهایدر اسC-O-Cوند یمربوط به کشش متقارن پ
 یبات فنولی ترکC-OH گروه یک و ارتعاش کششیآرومات

-Cيوندهای پیالزم به ذکر است که ارتعاشات کشش. باشدیم
Oيهار شکلگروهیی و ارتعاش تغC-OHی در اعداد موج 

 C-Hيها گروهیمتر، ارتعاشات خمشی بر سانت1035 و 1122
 يوندهای پیمتر، ارتعاشات جذبی بر سانت992 یدر عدد موج

=CHمتر و ی بر سانت743 ی در عدد موجی بنزنيهاحلقه
د یمترتائیت بر سان645 ی آلکانها در عدد موجیارتعاشات جذب

ها  بات مؤثره اسانسی ترکی عامليهاکننده حضور گروه
  ]. 7[باشندیم

بات با ی ترکيهانگروهیتر از مهمیکیدها یفنولها و فالوونوئ
 و یدهند که اثرات درمانیل می را تشکیدانیاکسیت آنتیفعال

 بر بدن انسان دارند و گزارش شده است که ی مختلفیحفاظت
 يدی و فالوونوئیبات فنولی از ترکیبع مناسب منییاهان دارویگ

 فنول و يمحتوا]. 19[باشندی میعی طبيهادانیاکسیو آنت
 mgب برابر بایانه به ترتید کل اسانس رازیفالوونوئ

GAE/g58/0 ± 87/12و mg QE/g54/0 ± 67/39بود  .
مقدار . ن گزارش شده استیر محققی توسط سایج متفاوتینتا

د ی و فالوونوئ15/0mg GAE/g  و 69/15 ، 59/6فنول کل 
 در مطالعات مختلف بدست آمده است mg QE/g 45/2 کل

اه ی مؤثر بر رشد گیمیها به عوامل اقلن تفاوتیا]. 22- 20[
 يگرین  به عوامل دیمانند آب، هوا، خاك و ارتفاع و همچن

 و یبات فنولی ترکيریگ متنوع اندازهيهامانندروش
اه ی عمده گیبات فنولیترک]. 23[اشندبی مرتبط ميدیفالوونوئ

ک ینیکافئول کوئ-4د، یک اسینیکافئول کوئ-3انه عبارتنداز یراز
ل یدروکسید، مشتقات هیک اسینی کافئول کوئيد-1،5د، یاس
بات ین ترکیترد و از مهمیک اسید و رزماریک اسینامیس

ن، ین، کوئرستیتوان به روتیانه می رازيدیفالوونوئ
-3-د، کامپفرولیگاالکتوز-3-نیوئرستن، کیزوکوئرستیا

  ]. 24[د اشاره نمود یگاالکتوز-3-د و کامپفرولینوزیروت
 ي داراییاهان دارویست فعال گیبات زینکه ترکیباتوجه به ا

ت یباشند، فعالیم يادهیچیپ يریپذ  واکنشيهاجنبه
 یک آزمون ساده بررسیتوان تنها با یها را نمآنیدانیاکسیآنت
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 یدانیاکسیه شده است که حداقل از دو آزمون آنتینمود و توص
 یدانیاکسیت آنتین و صحت فعالییمختلف جهت تع

ن یل، در این دلیبه هم].  25[ استفاده گردد یاهی گيهااسانس
کال آزاد یت مهار رادی فعالیدانیاکسیپژوهش از سه روش آنت

DPPHکال آزاد ی، رادABTS  و زوال رنگ محلول        
ت یقابل DPPHآزمون . د استفاده شدیک اسینولئیروتن لکا- بتا

که سبب DPPHکال آزاد یدروژن به رادی هياسانس در اهدا
کند و یم يریگشود را اندازهیمDPPHزوال رنگ محلول 

 شتریب یدانیاکسیت آنتیانگر فعالی باالتر بيقدرت رنگبر
 محلول یآب- ، رنگ سبزABTSدر آزمون ].  26[باشدیم

ها زوال دانیاکسیدر حضور آنتABTSکال ی رادیونیکات
ش ی نانومتر پا734ابد و کاهش رنگ با جذب محلول در ییم
 يسازیق انتقال الکترون و خنثیم از طری مستقيایاح. گرددیم

 اثبات يهاسمیدروژن از مکانیق انتقال اتم هیکال از طریراد
 يهاکالیراد يسازی در خنثیدانیاکسیبات آنتیشده ترک
ABTS  مهار زوال یدانیاکسیدر آزمون آنت]. 27[باشندیم 

ک اتم ید، حذف یک اسینولئیل/کاروتن-رنگ محلول بتا
د منجر به یک اسینولئیک لیلیآل ي دیلنیدروژن از گروه متیه

کاروتن حمله -شود که به مولکول بتای آزاد ميهاکالید رادیتول
سرعت زوال . شوندین رفتن رنگ آن را سبب میکرده و از ب

ها که قادر به دانیاکسیکاروتن در حضور آنت- رنگ بتا
د شده از یتول) دیدروپراکسیه( آزاد يهاکالیرادیسازیخنث

ن یج اینتا].  28[ ابدییباشند، کاهش مید میک اسینولئیل
. ن بودیر محققی سايهاافتهی مشابه يپژوهش تا حدود
Viuda-Martos ند که اسانس گزارش نمود] 20[ و همکاران

 درصد بر 07/15 برابر با یدانیاکسیت آنتی فعاليانه دارایراز
ه مهار یپا  درصد بر85/40و DPPHکال آزاد یه مهار رادیپا

با ] 29[و همکاران  Anwar. باشدیمABTSکال آزاد یراد
ت یانه بر فعالیاه رازی مراحل مختلف رشد گیبررس

 اسانس حاصل از  اسانس آن، گزارش کردند کهیدانیاکسیآنت
ب یانه به ترتیاه رازیده گیده و رسیرس-مهی نارس، نيهاوهیم

ه ی درصد برپا8/66 و 4/65، 3/55 یدانیاکسیت آنتی فعاليدارا
. باشدید میک اسینولئیل/کاروتن-مهار زوال رنگ محلول بتا

ه مهار یبر پا( درصد 64/81 ي باالیدانیاکسیت آنتیفعال
گر ی دياانه در مطالعهی اسانس راز)DPPH آزاد يهاکالیراد

ت یزان فعالیتفاوت در م]. 30[ز گزارش شده استین
ر مطالعات ین پژوهش و سایانه در ای اسانس رازیدانیاکسیآنت

، یبات فنولی از اختالف در غلظت ترکیممکن است ناش

 یدهنده اسانس استخراجلی تشکی اصلي و اجزايدیفالوونوئ
و anethole است که که گزارش شدهیباشد؛ بطور
estragole یدانیاکسیت آنتی مسئول فعالیبات اصلیترک 

توان ین میبنابرا]. 30[باشندیم ها آني حاویاهی گيهااسانس
انه عمدتاً ی اسانس رازیدانیاکسیت آنتیجه گرفت که فعالینت

 يهاکالیباشد که قادر است رادیمanethole از حضور یناش
ن یبه ا.  سازدیدروژن خنثیا هیل الکترون ق انتقایآزاد را از طر

دان یاکسیت استفاده بعنوان آنتیانه قابلیب، اسانس رازیترت
 یی غذايهاون در فراوردهیداسیند اکسی جهت کنترل فرایعیطب
 از صدمات يرین جلوگیو همچن) ی خوراکيهاژه روغنیبو(

  .باشدی آزاد در بدن انسان را دارا ميهاکالی از رادیناش
 یک وابسته به غلظت بر رده سلولیتوتوکسیانه اثر سیسانس رازا

 باالتر اسانس اثر يهاسرطان روده بزرگ داشت و غلظت
 یاهی گيهااسانس ).3شکل ( نشان دادند يک باالتریتوتوکسیس

 ياد به برهمکنش با غشاهایل زیز و تمایت آبگری ماهيدارا
ر در ییجاد تغیان حالت، اسانس قادر به یدر ا. باشندی میسلول
 يها، کانال)يتوکندری ميژه غشاهایبو (یت سلول سرطانیقطب

 از يریجه جلوگیل غشا و در نتی و اختالل در پتانسیونی
عالوه بر . هستند ATPد ی و تولی پروتونيهاعملکرد پمپ

 يها ممکن است در حضور اسانسیی غشایونی يهان، پمپیا
) میکلس(ون یبه نشت ن حالت منجر یب شوند که ای تخریاهیگ

و همکاران Sharopov]. 7[شودی میی غشايهانیو پروتئ
 یانه را بر رده سلولیک اسانس رازیتوتوکسیاثر س] 31[

و HeLa ،Caco-2 ،MCF-7 ،CCRF-CEM يهاسرطان
CEM/ADR5000 ان نمودند که اثر ی و بیبررس

 آن و يزیت آبگری از ماهیک اسانس عمدتاً ناشیتوتوکسیس
 anethole یعنی آن، یب اصلی ترکیل کنندگیلک آیژگیو
 و ين، مشخص شد که مورفولوژیعالوه برا. باشدیم
انه یراسانس رازی تحت تأثی سرطانيها سلولي غشایکپارچگی

در مطالعات  anetholeک یتوتوکسیاثر س. رندیگیقرار م
 يبطور مثال، گرمخانه گذار. ده استیمختلف به اثبات رس

ن رفتن ی و از بیسبب مرگ سلول anetholeتها با یهپاتوس
ATPن، یهمچن]. 32[د ین گردید آدنی و منابع نوکلئوتیسلول

anethole جاد یدهد و قادر به ایک نشان میت آپوپتوتیفعال
ج مطالعات یبا توجه به نتا]. 33[ باشدیمDNAصدمه در 

ن پژوهش را یانه در ایک اسانس رازیتوتوکسیمختلف، اثر س
 anethole یعنیدهنده آن لی تشکیب اصلیرکتوان به تیم

  . نسبت داد
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 يریگجهی نت- 4
ست فعال، یبات زی از ترکیانه غنین مطالعه، اسانس رازیدر ا

، با استفاده از روش استخراج ) درصدanethole)61/75ژه یبو
 یدانیاکسیآنتیهابر اساس آزمون. دید گردیر با آب تولیتقط
و ABTSکال آزاد ی، رادDPPHکال آزاد یت مهار رادیقابل

د، یک اسینولئیل/کاروتن-  از زوال رنگ محلول بتايریجلوگ
 یدانیاکسیت آنتی از فعالید که اسانس استخراجیمشخص گرد

بات ی ترکی عامليهاحضور گروه.  برخوردار استیقابل توجه
 ینیف بیز با استفاده از طیانه نیست فعال در اسانس رازیز

انه ین، اسانس رازیعالوه برا. دید گردیئه تایل فوریفروسرخ تبد
 سرطان روده ی بر رده سلولیک وابسته به غلظتیتوتوکسیاثر س

نشان داد و غلظت باالتر اسانس سبب کاهش ) HT29(بزرگ 
ن یج ایبا توجه به نتا. دی گردی سرطانيهاسلولیمانشتر زندهیب

ن دایاکسیت استفاده بعنوان آنتیانه قابلیپژوهش، اسانس راز
 یی غذايهاون فراوردهیداسی از اکسيری جهت جلوگیعیطب
 از ین صدمات ناشیو همچن) ی خوراکيهاژه روغنیبو(

  . باشدی آزاد در بدن انسان را دارا ميهاکالیراد
  

  ی تشکروقدردان- 5
باشد ی م40/971 شماره ین مقاله مستخرج از طرح پژوهشیا

 يوم کشاورز دانشگاه علي و فناوریکهتوسط معاونت پژوهش
  .ده استیت گردی خوزستان حمایعیو منابع طب
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Study the chemical composition of essential oil of Foeniculum 

vulgare and antioxidant activity and its cell toxicity 
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Due to the extensive use of chemical preservatives to increase the shelf life of foods and the 
prevalence of colorectal cancer, the demand for natural and safe pharmaceuticals and preservatives 
has increased. Thus, this study aimed to evaluate the antioxidant and cytotoxic potentials of 
Foeniculum vulgare essential oil, which has vast applications in the traditional medicine. In this study, 
the essential oil of F. vulgare was extracted by hydrodistillation method and its chemical constituents 
were identified quantitatively and tentatively using gas chromatography coupled to mass spectrometry 
and fourier transform infrared spectroscopy. The total phenol and flavonoid contents of the essential 
oil and its antioxidant activity (DPPH and ABTS free radicals scavenging activity and β-
carotene/linoleic acid bleaching inhibition) were also investigated. The cytotoxic effect of F. vulgare 
essential oil was evaluated on colon cancer cell lines (HT29) using MTT assay.Anethole (75.61%) 
was the main chemical compound of F. vulgare essential oil and its absorption peaks were appeared at 
1244 and 840 cm-1. The total phenol and flavonoid contents of F. vulgare essential oil were 12.87 mg 
GAE/g and 39.67 mg QE/g, respectively. The antioxidant capacity of the essential oil, based on DPPH 
radical scavenging activity, ABTS radical scavenging activity, and β-carotene/linoleic acid bleaching 
inhibition, were 26.68, 39.57, and 32.38%, respectively. The cytotoxic effect of the essential oil on the 
colon cancer cells was depended on its concentration.The F. vulgare essential oil could be used as a 
natural compound to inhibit the oxidation of foods and the prevalence of colorectal cancers.  
 
Keywords: Foeniculum vulgare essential oil, Natural antioxidant, Chemical compounds,                   
Colon cancer; Cytotoxic effect.  
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