بررسي فاکتورهای بیوشیمیايي و آنتياکسیدانهای برگرفته از چای ايراني
کلون  100و مطالعه آن بر سرطان روده بزرگ رده سلولي  HCT-116در
موش BALB/c
شهرزاد رهنما ،aآسا ابراهیمی  ،*bفروزنده محجوبی ،cمحمود خسرو شاهلی ،dمهدی رهایی

e

 aدانشجوی دکتری اصالح نباتات ،گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 bاستادیار گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 cدانشیار گروه ژنتیک پزشکی ،پژوهشکده ملی ژنتیک و زیست فن آوری ،کرج ،ایران
 dاستاد گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 eدانشیار گروه مهندسی علوم زیستی ،دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت مقاله1077/17/70 :

Food Technology & Nutrition / Fall 2022 / Vol. 19 / No. 4

شهرزاد رهنما و همكاران

تاریخ پذیرش مقاله1077/12/70 :

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080123.1401.19.4.5.2

DOI:10.30495/jftn.2022.64970.11170

چکیده

واژههای کلیدی :چای ،رادیکالهای آزاد ،سرطان کولورکتال،کروماتوگرافی ،کاتچین
* نویسنده مسئول مکاتبات

email: dr.asaebrahimi@gmail.com

54

علوم غذايي و تغذيه /پايیز  / 1101سال نوزدهم  /شماره 1

میباشد که برای سالمت
مقدمه :چای یکی از محبوبترین نوشیدنیها در جهان است ،حاوی ترکیباتی از آنتیاکسیدانها و پلیفنولها 
انسان مفید است .چای یک محصول فراغذایی جهت پیشگیری و درمان بیماریهای مختلف است .هدف از این پژوهش بررسی خواص
آنتی اکسیدانها و پلیفنلها و میزان اثر بخشی عصاره هیدرومتانولی چای سفید بر روند رشد تومور سرطان کولون در موش BALB/c
میباشد.
مواد و روش ها :عصاره برگ سه نوع چای سفید ،سیاه و سبز از طریق سه روش استخراج آبی ،متانولی و هیدرومتانولی بدست آمد .برای
تعیین ظرفیت مهار رادیکال آزاد ،آزمون  DPPHانجام شد و محتوای فنلی عصارهها با استفاده از روش فولین سیوکالتو سنجیده شد.
موشهای  BALB/cبا وزن اولیه یکسان با استفاده از رده سلولی  HCT-116مدل سرطان کولون در آنها القاء شد ،کلیه گروها تحت تیمار
عصاره با دو دوز غلظت ،کمترین دوز با میزان  11 mg/kgو بیشترین دوز با میزان  117 mg/kgقرارگرفتند .صفات مختلف در موش مورد
بررسی قرار گرفت سپس آنالیز دادهها توسط مقایسه میانگین و آزمون یکطرفه انجام شد.
يافتهها :نتایج نشان داد عصاره انواع چای با روش استخراج هیدرومتانولی موثرترین عصاره از نظر میزان آنتیاکسیدانی میباشد و اختالف
معنیداری با سایر روشهای عصارهگیری داشت .عصاره چای سفید بیشترین و قویترین خاصیت آنتیاکسیدانی و باالترین میزان
مهارکنندگی رادیکالهای آزاد را نشان داد .نتایج مطالعات حیوانی نشان داد که اختالف وزن ثانویه از اولیه در موشهای دریافت کننده
عصاره دوز باال نسبت به موشهای دریافت کننده دوز کم افزایش معنیداری ( )P>7/71دارد .همچنین اندازه تومور و قطر و وزن تومور در
دوز باال نسبت به دوز پایین کاهش معنیداری داشته است.
نتیجهگیری :در میان روشهای مختلف عصارهگیری روش هیدرومتانولی در چای سفید بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی و باالترین
کاتچینهای اختصاصی را دارد و با توجه به نتایج عصاره چای سفید اثرات کاهش دهنده ای در روند و کنترل سرطان روده بزرگ در
موشهای مبتال میتواند داشته باشد.
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مقدمه

کننده متابولیسم لیپیدها است ) Zhaoming et al.,

گیاهان طیف وسیعی از ترکیبات شیمیایی تولید میکنند
که ظاهرا نقش مستقیمی در رشد آنها ندارند ،این ترکیبات
متابولیت ثانویه نامیده میشوند آلکالوئید ،ترپنوئید،
فالونوئیدها ،رنگدانهها و تاننها ،اجزای مهمی از این
ترکیبات هستند .متابولیتهای ثانویه اثرات بیولوژیکی مانند
ضد التهابی ،ضد سرطان ،ضد بارداری و اثرات مختلف بر
روی سلولهای خون ،لیپید و سیستم قلبی عروقی دارند .در
درمانهای مشترک سرطانی با یافتن ترکیبات ثانویه از
محصوالت طبیعی و گیاهان دارویی ،پیشرفتهای مختلف
گزارش شده است ( .)Wesam et al., 2017چای منبع
طبیعی کافئین ،تئوفیلین ،تیانین و آنتی اکسیدانها است و
به دلیل وجود متابولیتهای ثانویه گسترده در برگهای
خود ،از جمله پلی فنولها ،تیانین و روغنهای فرار ،فواید
سالمتی زیادی برای انسان به همراه دارد ( Shi et al.,
 .)2011رادیکالهای آزاد مولکولهای بسیار فعالی هستند
که در طی تنفس سلولی و متابولیسم طبیعی تولید میشوند
و گونههای اکسیژن فعال ) (ROSارتباط نزدیکی با
فرایندهای فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی دارند .گونههای
اکسیژن فعال میتواند به عنوان مولکولهای سیگنالی
تنظیم کننده فعالیتهای اساسی سلولی مانند :رشد سلول و
پاسخهای سازگار سلولی عمل کند ( Hazel and
 .)Roebuck, 2001هنگامی که تعادل بین تجمع  ROSو
روند آنتی اکسیدانی بدن از بین برود ،باعث ایجاد استرس
اکسیداتیو و آسیب به سلولها و بافتها میشود و باعث
بیماریهای مختلف میشود (.)Mao et al., 2017
چای ،به عنوان یک گیاه یکساله ،متعلق به خانواده
 theaceaeبا نام علمی  Camellia sinensis L.است و
خاستگاه آن متعلق به چین ،تبت و ژاپن میباشد ) Hilal,
 .(2017چای به عنوان یکی از  3نوشیدنی اصلی در جهان،
همراه با قهوه و کاکائو در نظر گرفته میشود .چایها به
طور گسترده ای به عنوان یک نوشیدنی روزانه در چین و
همچنین در بسیاری از کشورها پذیرفته میشوند .از
زمانهای بسیار قدیم ،چای به عنوان یک محصول
بهداشتی یا دارویی برای پیشگیری و درمان بیماریهای
مختلف مورد استفاده قرار میگرفته است .مطالعات قبلی
فواید بیشمار چای را نشان داده است ،مانند فعالیتهای
آنتیاکسیدانی ،باکتریواستاتیک و ضد سرطانی و تنظیم

 .)2020برگ چای به عنوان عناصر تقویت کننده سیستم
ایمنی شناخته شده است که ترکیبات چای شامل:
آلکالوئیدها ،پلی فنولها ،اسیدهای آمینه ،پلیساکاریدها،
مواد فرار ،ویتامینها ،لیپیدها و عناصر معدنی است
( .)Somsong et al., 2020چای بدلیل خواص ضد
میکروبی ،ضد باکتریایی و آنتیاکسیدانی ،جهت کاهش
سطح کلسترول خون و برای کاهش خطرات قلبی -عروقی
و همچنین خطر ابتال به سرطان شناخته شده است
( .)Yadav et al., 2020مهمترین پلیفنولهای غالب در
برگهای چای گروه کاتچینها میباشند که شامل :اپی
گالوکاتچین گاالت ) ،(EGCGاپیگالوکاتچین )،(EGC
اپیکاتچین گاالت ) ،(ECGگالوکاتچین ) (GCو
اپیکاتچین ) (ECاست ( .)Wu et al., 2012سایر
پلیفنولها مانند :فالونولها از جمله کوئرستین ،کامپرول و
میریسیتین و همچنین گلیکوزیدها میباشند که آنها نیز در
برگها ،گلها و محصوالت چای یافت میشوند اما در
مقادیر کمتری نسبت به کاتچینها وجود دارند ( Jiang, et
 .)al., 2015از بین کاتچینها (فالوان -3-ال) نوعی
آنتیاکسیدان که از مهمترین فالونولها به شمار میرود.
فراوانترین و فعالترین کاتچین موجود در چای سبز (از
نظر فعالیت آنتی اکسیدانی) اپیگالو کاتچین گاالت میباشد
) .(Komes et al., 2010پلیفنولهای چای یک
آنتیاکسیدان موثر است که میتواند با مهار رادیکالهای
آزاد و تنظیم فعالیت انواع مختلف اکسیدازها در بدن ،از
بیماریها پیشگیری و آنها را معالجه کند .این ناشی از
ساختار هیدروکسیل فنولی است که در آن الکترون اثر دارد.
توانایی اتصال یون هیدروژن تضعیف میشود و بنابراین
احتمال جدا شدن آن بیشتر است ،بنابراین یون هیدروژن
فعال رادیکالهای آزاد و گونههای اکسیژن فعال دیگر را
خنثی میکند و رادیکالهای آزاد را از بین میبرد )Zuo et
.(al., 2018شواهد روشنی وجود دارد که نشان میدهد
رادیکالهای آزاد با پیشرفت بیماریهایی مانند
آترواسکلروز ،آمفیزم و سرطان همراه هستند ( Hayashi
 .)and Iguchi, 2018پلی فنولهای چای یکی از مواد
طبیعی است که خطر ابتال به سرطان را کاهش میدهد،
زیرا خواص آنتیاکسیدانی قوی خود را که بر مکانیزمهای
مولکولی در آنژیوژنز ،متاستاز و تنظیم مرگ سلول اثر

مواد و روشها
 -تهیه نمونه چای

نمونههای تهیه شده چای سفید ،سیاه و سبز
)) (C. Sinensis (L.متعلق به توده کلون ایرانی  177در
این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت ،برگهای جوان گیاه
چای از باغستانهای چای واقع در استان گیالن جمع آوری
گردید و فرآیند تخمیر و فرآوری برگهای چای سیاه ،سبز
و سفید در کارخانههای فرآوری چای با نظارت پژوهشکده
چای صورت گرفت .برگهای خشک انواع چای پس از
تخمیر و آماده سازی توسط ازت مایع به صورت پودر
بدست آمد که پودرهای بدست آمده برای آزمایشات و
مراحل بعدی در تیوپهای استخراج در دمای  -27درجه
سانتی گراد نگهداری شد.
 -عصارهگیری نمونه

عصاره گیری برگهای چای سیاه ،سبز و سفید با توجه
به دستورالعمل پروتکل ( ISO -10172 -1استاندارد

 -1نحوه عصاره گیری متانولی
جهت عصارهگیری به روش متانولی 17 ،گرم پودر
برگهای چای (سفید ،سیاه و سبز) را با  277میلیلیتر
متانول  07درصد مخلوط شد .نمونهها به مدت 2ساعت به
دستگاه بن ماری  07درجه سانتیگراد منتقل شدند و در
مرحله بعد نمونهها به دستگاه اولترا سونیک منتقل و به
مدت  1-0دقیقه عمل سونیکیشن بر روی نمونهها صورت
پذیرفت و نمونهها پس از صاف شدن با قیف بوخنر و کاغذ
صافی واتمن شماره یک ،توسط دستگاه روتاری (دستگاه
تقطیر در خالء) در دمای  01درجه سانتیگراد تلغیظ شد و
سپس عصاره تغلیظ شده در سطح پلیتهای شیشهای به
صورت ورقه نازک پخش و سپس به آون تحت خال
) (C40منتقل گردید .عصاره تلغیظ شده تا زمان مصرف در
فریزر  -11سانتی گراد نگهداری شد ) Ozkan et al.,
.(2007
 -2نحوه عصاره گیری با آب مقطر
در روش مذکور برگهای خشک شده چای (چای سیاه،
سبز و سفید) را توسط ازت مایع و هاون به صورت پودر
شده تهیه شد و سپس به میزان  17گرم از هر نمونه به
همراه  27میلیلیتر آب مقطر  177درجه سانتیگراد به
تیوبهای استخراج اضافه شد و در نهایت سایر مراحل
عصاره گیری همانند دو روش متانولی صورت پذیرفت.
 -3عصاره گیری با روش هیدرومتانولی
در این روش عصارهگیری از ترکیب آب مقطر  -متانول
 07درصد به نمونههای پودر شده به میزان  7/1گرم
نمونههای پودری برگهای چای اضافه شد 1 .میلی لیتر
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میگذارد به اثبات رسیده است .مطالعات اپیدمیولوژیک
نشان داده است که مصرف پلیفنولها پیری را به تأخیر
میاندازد و به پیشگیری و درمان سرطان و بیماریهای
تخریب عصب ،قلب و عروق و عروق مغزی کمک میکند
( .)Kumar et al., 2017سازوکاری که پلیفنلهای چای
و اثرات آنتیاکسیدانی آن ایجاد میکنند شامل افزایش
فعالیت آنزیمهای ضد اکسیدانی ،مهار پراکسیداسیون لیپید،
جذب رادیکالهای آزاد میباشد ) Yokozawa et al.,
 .(2002مطالعات نشان داده است که پلیفنولهای چای به
افزایش تعداد باکتریهای مفید در روده خوکها ،کاهش
کلستریدیوم و کاهش مدفوع و آمونیاک کمک میکند .به
این ترتیب ،کنترل مواد حاوی نیتروژن با مواد دفعی
حیوانات برای حفاظت از محیط زیست و ارتقاء کشاورزی
سالم مهم است ).(Hara et al., 1998
لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی خواص آنتیاکسیدانی
و پلی فنولی انواع چای (سفید ،سیاه و سبز) با روشهای
مختلف عصارهگیری (آبی ،هیدرومتانولی و متانولی) و
بررسی عصاره هیدرومتانولی چای سفید بر وزن بدن و روند
رشد تومور در سرطان روده بزرگ در موش BALB/c
میباشد.

عصارهگیری تایید شده توسط سازمان ملی استاندارد کشور)
با کمی تغییرات با  3روش عصارهگیری متانولی ،آبی و
هیدرو متانولی با استفاده از  3حالل آب مقطر  2بار تقطیر
شده ،متانول  07درصد و ترکیب آب مقطر  -متانول 07
درصد صورت پذیرفت .عصارهها به وسیله فریزدرایر تغلیظ
و سپس در آون با حرارت  07درجه سانتیگراد خشک شدند
و به صورت پودر درآمدند .پودرهای حاصل جهت انجام
آزمایشات بعدی در فریزر  -27درجه سانتیگراد نگهداری
شدند.
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متانول  07درصد با دمای  07درجه سانتیگراد و  1میلیلیتر
آب مقطر دمای  177درجه سانتیگراد به نمونههای برگ
موجود در تیوپهای استخراج اضافه شد و پس از دو ساعت
بن ماری  07درجه سانتیگراد عصاره چای توسط کاغذ
صافی واتمن صاف گردید ،سپس عصاره بدست آمد به
دستگاه روتاری منتقل گردید تا عصاره تلغیظ گردد و در
سایر مراحل مانند روش عصاره گیری متانولی انجام شد.
-

تعیین محتوای پلي فنولي کل )(TPC
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جهت اندازهگیری ترکیبات فنولی از معرف فولین
سیوکالتو استفاده گردید ()McDonald et al., 2001
معرف فولین  1به  11با آب مقطر رقیق شد .روش سنجش
جهت اندازهگیری و سنجش فنل کل از روش Pandjaitan
و همکاران ( )2771و  Ebrahimzadehو همکاران
( )2771استفاده شد.
محتوای فنول کل انواع عصاره چای سیاه ،سبز و سفید
با استفاده از معرف فولین  -سیوکالچو توسط دستگاه
) (UNICO UV 2100مدل  UV-Visاسپکتروفتومتر
اندازه گیری شد .به نیم میلی لیتر از عصارهها (مقدار 7/771
 54گرم پودر نمونه در  1میلیلیتر متانول) 2 ،میلی لیتر
واکنشگر فولین سیوکالچو  17درصد و پس از  1دقیقه2 ،
میلی لیتر از محلول  1درصد کربنات سدیم به آن اضافه
شد .لولههای آزمایش را بعد از تکان دادن درون حمام آب
با دمای  07درجه سانتی گرد قرار گرفته شد و پس از
گذشت تقریبا  37دقیقه جذب نمونهها با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر در طول موج  067نانومتر خوانده شد .جهت
رسم منحنی استاندارد از اسید گالیک استفاده شد
( .)Wojdylo et al., 2007میزان کل ترکیبات فنلی
موجود در عصاره با استفاده از معادله بدست آمده از منحنی
استاندارد محاسبه و رسم گردید (نمودار  ،)1نتایج بر حسب
میلی گرم اسید گالیک در هر گرم عصاره بیان شد.
آزمایشها در سه تکرار انجام و میانگین آنها گزارش شد.
-

روش کروماتوگرافي مايع با کارايي باالHPLC

در این روش تمامی نمونه با استفاده از دستگاه HPLC

با مشخصات دستگاه بنام  Shimadzuبا آشکارساز
 UV-VISبا طول موج ثابت (مدل  ،)LC10AD VPو
انژکتور نمونه  Rheodyneبا یک حلقه نمونه 27

میکرولیتری بررسی شد .ستون کروماتوگرافی 377( C18
میلیمتر  x 3.9میلی متر  )ID x 5μmو سرعت جریان فاز
متحرک  1میلی لیتر در دقیقه و تشخیص با اندازه گیری
جذب  UVدر طول موج  217نانومتر انجام شد .فاز
متحرک از آب ،استونیتریل ،متانول ،اتیل استات و اسید
استیک یخبندان ( )v/v/v/v/v 1::6:3:1:1تشکیل شده بود
( ،Merckآلمان) .از نرم افزار ) Star v6.3 (Varianبرای
پردازش داده استفاده شد روش کروماتوگرافی مایع با
عملکرد باال از جمله روشهای کروماتوگرافی برای
جداسازی مواد به شمار میآید و این جدایش بر اساس بر
هم کنش نمونه با فازهای ساکن و متحرک انجام میگیرد،
جهت اندازگیری مقدار کل کاتچینها در عصارههای
مختلف چای آماده شده از طریق انواع مختلف عصاره
گیری ،برای انجام آزمون طبق روش شرح داده شده در
استاندارد ملی ایران به شماره  ،1:16-2دستگاه  HPLCو
با استفاده از حاللهای ذکر شده با خلوص باال تهیه و آماده
سازی شد که همزمان با محلولهای استانداردگالیک اسید
و اپی کاتچین در طول موج  201نانومتر با ستون
اختصاصی آزمون و تعیین مقدار آنها طبق استاندارد ملی
مربوط با  3تکرار انجام شد ( National Standard
.)Organization of Iran, No 2., 2007
 -بررسي اثر آنتي اکسیداني به روش :DPPH

فعالیتهای مهار رادیکال آزاد با استفاده از روش
( DPPHفعالیتهای آنتی اکسیدانی) با کمی تغییرات در
روشانجام شد ( .)Vignoli et al., 2011بدین ترتیب برای
تمام عصارهها با استفاده از روش اسپکتروفتومتری میزان
جذب رادیکالهای آزاد در هر نمونه تعیین شد .یک میلی
لیتر از عصاره با  1میلی لیتر  DPPHمخلوط شد (177
میکرو موالر در محلول متانول ،مربوط به  177میکروموالر
با  )PH=0/0به مدت  1دقیقه عمل ورتکس روی تیوبها
انجام شد و سپس در دمای  30درجه سانتیگراد در تاریکی
(با فویل آلومینیوم پیچیده شده) به مدت  37دقیقه (برای
تکمیل واکنش) انکوبه شد .جذب در  110نانومتر بر روی
اسپکتروفتومتر  UV-Visپس از  37دقیقه انکوباسیون در
تاریکی اندازهگیری شد .سرانجام ،جذب نمونهها در مقابل
نمونه استاندارد که اسید اسکوربیک بود قرائت شد و با توجه
به فرمول زیر مقدار درصد جذب رادیکالهای آزاد در هر

در این معادله  Acو  Asبه ترتیب جذب کنترل و جذب
نمونه میباشد.
 مطالعات حیواني -گروههای تحت تیمار

تعداد  11عدد موش ماده بالب سی با سن تقریبی  6الی
 1هفته و وزن تقریبی  21-23گرم از انیستیتو پاستور تهران
خریداری شدند و در شرایط استاندارد نگهدری حیوانات
آزمایشگاهی ( 12ساعت تاریکی 12/ساعت روشنایی ،غذای
پلت استاندارد و دمای  20درجه سانتیگراد) نگهداری شدند.
در مرحله عملی تحقیق بر روی موشها 11 ،سر موش
بهصورت تصادفی به  3گروه ( )n=1تقسیم شدند که
گروهها شامل :یک گروه شاهد سرطانی و دو گروه سرطانی
تحت تیمار با  2غلظت مختلف عصاره هیدورمتانولی عصاره
چای سفید 117 mg/kgو 11 mg/kgو قرارگرفتند و روزانه
در یک زمان یکسان به مقدار  7.2میلی لیتر از عصاره را
دریافت نمودند.
 -القای تومور

پس از اینکه موشها به وزن تقریبی  21گرم رسیدند،
موشها را بیهوش نموده و با عمل جراحی کوچک در ناحیه
شکمی رده سلولی را در بافت روده بزرگ موشها به میزان
 3×171در هر موش تزریق شد (.)wojdylo et al., 2007
پس از گذشت تقریبا  21روز برجستگی تومورها در ناحیه
شکمی قابل شناسایی بود و پس از اتمام کامل آزمایشات
تومورها را کامالً به صورت استریل از بدن موشها خارج
شدند و در فرمالین  17درصد نگهداری شد و بافت جدا شده
کبد و روده بزرگ موش به یخچال -27درجه سانتی گراد
منتقل گردید.
 -اندازگیری وزن موشها

اندازهگیری وزن موشها در دو مرحله انجام گرفت،
مرحله اول پس از تزریق سلول سرطانی به موشها و در
 21روز انجام گرفت و مرحله دوم به مدت دو هفته ،هنگام
تزریق عصاره هیدرومتانولی چای سفید که روزانه به صورت

 -اندازگیری رشد تومور و وزن تومور

پس از  2هفته بعد از اینکه موشها در دستگاه بوسیله
اتر بیهوش شدند ،تومورها از بدن خارج شد و وزن آنها
محاسبه شد و همچنین قطر و اندازه تومورها بوسیله
کولیس اندازگیری شد.
 -تجزيه و تحلیل آماری

از انواع برگهای چای مورد مطالعه سه نمونه برداشت
و آزمایشهای مختلف برای هر نمونه سه بارتکرار گردید.
دادههای بدست آمده از این مطالعه به صورت کامل ساده
تصادفی با  3تکرار صورت گرفت .برای انجام آنالیز
واریانس دادهها براساس  Anovaبا کمک نرمافزار
 Graphpad Prisme 9و  spssو مقایسه میانگینها با
آزمون توکی در سطح اطمینان  1درصد و یک درصد انجام
شد و برای رسم نموارها از  Excel 2019و برنامه Prisme
 9 Graphpadاستفاده شد .نتایج هر یک از گروهها
برحسب میانگین  ±انحراف معیار تعریف شد و پارامترهای
آماری نظیر میانگین ،انحراف معیار ،دامنه تغییرات ،حداقل،
حداکثر و ضریب تغییرات محاسبه گردید.

54

يافتهها
 -ترکیبات پلي فنولي کل

مقایسه میانگین میزان ترکیبات فنولی استخراج شده در
انواع چای کلون  ،177بر حسب میلی گرم گالیک اسید در
جدول  1آورده شده است .مقدار ترکیبات پلیفنلی کل به
روش فولین سیو کالچو و بر مبنای منحنی استاندارد اسید
گالیک ( )R2=0.8981,Y=0.4455x+0.072با حضور و
بدون حضور سدیم کربنات محاسبه گردید که به ترتیب
محتوای پلیفنولی کل در نمودارهای  1و  2لحاظ شده
است .اندازهگیری پلی فنول کل در انواع چای با دقت نسبتاً
باالیی نسبت به استاندارد گالیک اسید انجام شده است.
 میزان پلي فنول کل در انواع چای کلون  100باروش فولین سیوکالچو

محتوای پلیفنولی کل در انواع مختلف چای از جمله،

علوم غذايي و تغذيه /پايیز  / 1101سال نوزدهم  /شماره 1

نمونه محاسبه شد .درصد مهار فعالیت با استفاده از معادله
زیر تعیین شد:
 = )Ac-As)/Ac×100درصد جذب رادیکال آزاد

گاواژ انجام میگرفت ،صورت پذیرفت در نهایت در این دو
مرحله وزن موشها اندازگیری شد.
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بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی و آنتیاکسیدانهای برگرفته از چای ایرانی کلون  011و مطالعه آن بر سرطان روده

در هر گرم از وزن خشک برگ می باشد که تفاوت معنی
داری در میزان پلی فنول کل در میان چای سبز و سیاه به
روش عصارهگیری آبی مشاهده نشد ،در ادامه نتایج نشان
داد که در انواع مختلف عصاره چای از جمله روش
عصارهگیری متانولی ،محتوای پلیفنولی کل در چای سفید
به میزان ( 12/30±7/72: )P>7/71میلیگرم گالیک اسید
اکیوواالنت در هر گرم از وزن خشک دارای اختالف معنی
دار با دیگر انواع دیگر چای(سبز و سیاه) نمیباشند .کمترین
میزان پلی فنول کل در عصاره چای سیاه در روش متانولی
به میزان ( :/03±7/73: )P>7/71میلیگرم گالیک اسید
اکیوواالنت در هر گرم از وزن خشک محاسبه شده است.

سیاه ،سبز وسفید کلون  177بوسیله روشهای عصارهگیری
آبی ،متانولی و هیدرومتانولی اندازگیری شد و نتایج بدست
آمده در جدول  1آورده شده است .کلیه نتایج با توجه به
روش عصارهگیری تفکیک شده است .در روش
عصارهگیری هیدرومتانولی ،نتیجه پلی فنولی چای سفید با
( 21/60±7/33 )P>7/71میلیگرم گالیک اسید اکیوواالنت
در هر گرم از وزن خشک و پس از آن چای سبز با
( 21/16±7/36 )P>7/71میلیگرم گالیک اسید اکیوواالنت
در هر گرم از وزن خشک برگ دارای باالترین محتوای
پلیفنولی کل در ساختار خود بودند.
در مورد روش آبی نتایج بیان داشت که چای سفید با
( 1:/61±7/36 )P>7/71میلیگرم گالیک اسید اکیوواالنت
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Figure 1- Calibration curve and Gallic acid line equation for clone 100 tea samples

شکل  -1منحني کالیبراسیون و معادله خط اسید گالیک برای کلون  100نمونه چای
جدول  -1مقايسه میانگین مقدار پلي فنل کل در کلون  100چای بر حسب میلي گرم معادل اسید گالیک به ازای هر گرم وزن
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خشک نمونه برگ
Table 1- Comparison of the average amount of total polyphenols in clone -100 teas in terms of mg of gallic acid
equivalents per gram of dry weight of leaf sample
Folin-ciocalteu Method in the presence of
Folin-ciocalteu Method
sodium carbonate
Tea
Extract
sample
method
(Mg gallic acid equivalent per gram of
(Mg gallic acid equivalent per gram of dry
)dry weight
)weight
White
Hydro
*19/61±0/36
*30/01±0/59
green
Hydro
15/52±0/21n.s
*23/98±0/45
black
Hydro
12/60±0/29n.s
*18/76±0/22
white
Methanol
12/34±0/29n.s
*19/15±0/25
green
Methanol
11/58±0/39n.s
15/16±0/88n.s
black
Methanol
9/43±0/39n.s
13/02±0/16n.s
White
Hydromethanol
**25/64±0/33
**39/05±0/78
green
Hydromethanol
*21/16±0/36
*26/44±0/18
black
Hydromethanol
16/37±0/15n.s
*22/51±0/24
standard error for 3 replications at two significant levels (P <0.05 *, P <0.01 ** The results are expressed in terms of mean
).n.s: non-significant

نتایج بر حسب میانگین خطای استاندارد برای  3تکرار در دو سطح معنیدار (*P <0.01 ** ،P<0.05و  n.sغیر معنیدار) بیان میشوند

با توجه به بررسی انواع روشهای عصارهگیری و تعیین
میزان پلیفنولی کل با روش فولین سیوکالچو مشخص شد که
دو روش عصارهگیری آبی -متانولی و آبی کارآمدتر و موثرتر
برای اندازهگیری و سنجش پلیفنولهای چای میباشند و
روش عصاره گیری متانولی روش مناسبی برای سنجش میزان
پلی فنول کل در هر  3نوع چای نمیباشد.
 میزان پليفنول کل انواع چای کلون  100با روشفولین سیوکالچو در حضور سديم کربنات

با توجه به روشهای مختلف جهت عصارهگیری انواع
مختلف چای و بررسی میزان پلیفنول کل در هر یک از
روشها با توجهبه جدول  1مشاهده شد؛ روش هیدرومتانولی
عصاره چای سفید با میزان (3:/71±7/01 ) P>7/71
میلیگرم گالیک اسید اکیوواالنت در هر گرم از وزن خشک و
پس از آن چای سبز با میزان (26/00±7/11 )P>7/71
میلیگرم گالیک اسید اکیوواالنت در هر گرم از وزن خشک و
چای سیاه با میزان ( 22/11±7/20 )P>7/71میلیگرم گالیک
اسید اکیوواالنت در هر گرم از وزن خشک برگ دارای
باالترین محتوای پلی فنولی کل در ساختار خود بودند و
بیشترین میزان پلی فنول کل در این گروه بیشتر نمایان شد.
در نتایج روش عصاره گیری آبی مشخص شد ،چای
سفید با میزان ( 37/71±7/1: )P>7/71میلیگرم گالیک
اسید اکیوواالنت در هر گرم از وزن خشک برگ و پس از
آن چای سبز با میزان ( 23/:1±7/01 )P>7/71و چای
سیاه با میزان ( 11/06±7/22 )P>7/71میلی گرم گالیک
اسید اکیوواالنت در هر گرم از وزن خشک برگ به ترتیبب
باالترین محتوای پلی فنولی کل در ساختار خود داشتند که
در مقایسه با روش هیدرومتانولی کمترین میزان پلی فنولی
را دارا بودند.در ادامه در روش متانولی نتایج نشان داد؛ در
چای سفید در سطح  1درصد تفاوت معنیدار با میزان

 -کروماتوگرافي مايع با کارايي باال ()HPLC

با توجه به بررسیهای انجام شده بوسیله روش
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال و در حضور اسید گالیک
میزان کمی انواع کاتچینهای مهم چای تعیین شد.
بر اساس جدول  2بیشترین میزان ترکیب شناسایی
شده درچای سفید کلون  177با توجه به روش های مختلف
عصارهگیری در روش عصارهگیری هیدرومتانولی مشاهده
شد .در این روش بیشترین ترکیب اپی گالوکاتچین گاالت
بوده است ،بطوری که چای سبز با مقدار  0/31میلیگرم بر
گرم و چای سیاه با مقدار  3/7:میلی گرم بر گرم مقادیر
کمتری از این ترکیب را نسبت به چای سفید با مقدار 0/71
میلی گرم بر گرم نشان داد.
در ادامه نتایج مشخص شد عصاره چای سفید با توجه
به انواع مختلف روش عصارهگیری میتواند مقادیر باالتری
از نتایج کمی را برای انواع کاتچین های چای و گالیک
اسید دارا باشد .در شناسایی ترکیبات کاتچین از روش
کروماتوگرافی و نیز با توجه به نتایج محتوای پلی فنولی
کل ،دیده شد که روش عصاره گیری آبی -متانولی همان
گونه که پلیفنولهای بیشتری را شناسایی میکند ،در
شناسایی کمی با روش فوق نیز موثر است (نمودار .)2

جدول  -2محتوای کمي انواع مهم کاتچین چای با اسید گالیک در نتايج چای بر اساس میلي گرم در گرم
Table 2- Quantitative content of important types of tea catechin with Gallic acid in tea results based on mg / g
EGCG
6/8
4/15
2/94
6/84
4/02
2/78
7/01
4/35
3/09

EGC
5/7
2/65
1/15
5/45
2/1
1/16
6/01
2/7
1/4

ECG
1/1
0/67
0/55
1/01
0/61
0/52
1/16
0/69
0/63

EC
1/65
1/24
0/67
1/57
1/14
0/59
1/8
1/4
0/69

C
0/74
0/49
0/38
0/62
0/41
0/3
0/91
0/62
0/49

GA
2/33
2/1
1/35
2/24
2/11
1/25
2/6
2/45
1/5

Extract method
Hydro
Hydro
Hydro
Methanol
Methanol
Methanol
Hydro-methanol
Hydro-methanol
Hydro-methanol

Sample Tea
White
green
black
white
green
black
White
green
black

45
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( 1:/11±7/21 )P>7/71میلیگرم گالیک اسید اکیوواالنت
در هر گرم از وزن خشک برگ با دو نوع دیگر چای (سبز و
سیاه) وجود دارد و در محتوای پلیفنولی کل دارای اختالف
معنی دار با یکدیگر مشاهده نشد.
پس از بررسی روشهای مختلف عصارهگیری و تعیین
محتوا پلیفنولی کل با روش فولین سیوکالچو در حضور
سدیم کربنات مشخص شد که ابتدا روش عصارهگیری
هیدرومتانولی و سپس روش عصاره گیری آبی کارآمدتر و
موثرتر برای اندازه گیری پلی فنول های چای می باشند.
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Figure 2- Quantitative content of the main types of tea catechins with Gallic acid in different types of tea

شکل  -2محتوای کمي انواع اصلي کاتچین چای با اسید گالیک در انواع چای

 -مهار راديکال های آزاد در چای کلون 100

میزان مهار رادیکال های آزاد در جدول  3آورده شده
است .تمامی نمونه ها با غلظت برابر با غلظت استوک
اصلی استخراج در برابر نمونه کنترل اسید اسکوربیک
سنجیده شدند .نمودار  3منحنی کالیبراسیون در حضور اسید
آسکوربیک را برای سنجش آنتیاکسیدانها نشان میدهد.
 45با توجه به نمودار  R2ضریب تشخیص ( Coefficient of
 )Determinationبرابر  7/:7:0میباشد ،نشان دهنده این
امر است که سنجش میزان فعالیت آنتی اکسیدانی در
نمونهها با ضریب اطمینان باال در مقاسیه با ترکیب
استاندارد سنجیده شده است.
تمامی عصارههای چای کلون  177به غیر از نمونههای
چای سبز و سیاه با روش عصارهگیری آبی و نمونههای
چای سبز و سیاه با روش عصارهگیری متانولی دارای نسبت
باالیی از جذب رادیکال های آزاد در مقایسه با نمونه شاهد
اسید اسکوربیک بودند.
عصاره چای سفید در کلیه روشهای عصارهگیری
نسبت باالیی برای مهار رادیکالهای آزاد در مقایسه با
نمونههای چای سبز و سیاه نشان داد .درصد جذب
رادیکالهای آزاد نمونه چای سفید در روش عصارهگیری
آبی -متانولی به ( 0:/06±7/01 ) P>7/71میلیگرم بر
میلی لیتر و بعد از آن عصاره آبی چای سبز ()P>7/71
 63/00±7/60میلیگرم بر میلیلیتر و سپس چای سیاه
( 00/71±1/73 )P>7/71میلیگرم بر میلی لیتر دارای
علوم غذايي و تغذيه  /پايیز  / 1101سال نوزدهم  /شماره 1

Epicatechin

Catechin

Gallic acid
Content of Catechins
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باالترین مهار و جذب رادیکالهای آزاد بودند .نوع و غلظت
عصارهها و آنتی اکسیدان سنتزی تاثیر معنیداری در سطح
 7/71بر میزان مهار رادیکالهای آزاد داشتند .همچنن نتایج
حاکی از این بود که قدرت مهار کنندگی عصاره چای سفید
در قیاس با عصارههای چای سبز افزایش یافته است و در
روش آبی -متانولی این امر بسیار قابل مشاهده بود.
در ادامه تحقیقات اثر عصاره هیدرومتانولی چای سفید
بر وزن بدن موش و روند رشد تومور در بافت روده بزرگ
موش که شامل پارامترهای مختلف از جمله :اندازه تومور و
وزن تومور است در سرطان روده بزرگ موش ماده مورد
بررسی قرار گرفت و نتایج بدست آمده به شرح ذیل
میباشد.
 بررسي اثر عصاره هیدرومتانولي چای سفید بروزن بدن موشها
نتایج با توجه به اینکه وزن موشهای ماده BALB/c

که به مدت دو هفته عصاره هیدرومتانولی چای سفید به
صورت گاواژ دریافت کردند به طور روزانه ثبت گردید ،نمودار
 6نشان دهنده میانگین انحراف معیار از میانگین میباشد.
با توجه به نتایج جدول  0در مقایسه وزن اولیه (شروع
مطالعات) و ثانویه (پس از تیمار) نمونهها در مراحل اولیه
مطالعه و بعد از مرحله سرطانی شدن روده بزررگ با رده
سلولی  HCT-116و تیمار با عصاره چای سفید مشاهده شد
که وزن اولیه و وزن ثانویه نمونهها در درونهای گروههای

شهرزاد رهنما و همكاران
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Figure 2- Quantitative content of the main types of tea catechins with Gallic acid in different types of tea

 محتوای کمي انواع اصلي کاتچین چای با اسید گالیک در انواع چای-2 شکل

Calibration Curve Ascorbic Acid

y = 0.9007x + 0.0674

1.2

Absorption

1

45

0.8

R² = 0.

0.6

Absorption

0.4

Linear (Absorption)

0.2
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Dose
Figure 3- Calibration curve and ascorbic acid line equation to measure free radical adsorption

 منحني کالیبراسیون و معادله خط اسید اسکوربیک برای اندازه گیری جذب راديکال آزاد-3 شکل
 بر حسب میليگرم در میلي لیتر100-  درصد مهار راديکالهای آزاد توسط نمونههای مختلف کلون چای فنری کلون- 3 جدول
عصاره
Table 3 - Percentage of inhibition and absorption of free radicals by different samples of clone spring tea-clone -100 in
mg / ml of extract
1  شماره/  سال نوزدهم/ 1101  پايیز/علوم غذايي و تغذيه

Type of tea
Extract method
Percentage of free radical adsorption and inhibition
White
Hydro
69/81±0/52**
green
Hydro
33/54±0/51n.s
black
Hydro
21/78±0/48n.s
white
Methanol
44/56±0/31*
green
Methanol
23/01±0/17n.s
black
Methanol
19/07±0/20n.s
White
Hydromethanol
79/46±0/45**
green
Hydromethanol
63/77±0/67**
black
Hydromethanol
47/01±1/03*
Ascorbic Acid
__________
32/06±0/14
The results are expressed in terms of mean standard error for 3 replications at two significant levels (P <0.05 *, P <0.01 **
ns: non-significant).

. غیر معنیدار) بیان میشوندns  وP <0.01 ** ،P<0.05*(  تکرار در دو سطح معنیدار3 نتایج بر حسب میانگین خطای استاندارد برای
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سرطانی دریافت کننده با غلظتهای مختلف عصاره آبی-
متانولی چای سفید در سطح  7/71تفاوت معنیداری مشاهده
نگردید ،اما بین وزن اولیه و ثانویه نمونهها در درون
گروههای دریافت کننده عصاره چای سفید تفاوت معنیداری
در سطح  7/71مشاهده گردید.
نتایج نشان داد بیشترین وزن در نمونههای سرطانی
دریافت کننده دوز باالی عصاره هیدرومتانولی چای سفید
 )117به میزان  21/61گرم بر کیلوگرم دیده شد که
(

تومور در نمونه شاهد سرطانی برابر با  110/0میلیمتر
مکعب ،نمونه با مصرف دوز  11 mg/kgبه اندازه 61/12
میلی متر مکعب در نمونه با دوز  117 mg/kgاندازه تومور
 36/:1میلی متر مکعب رسیده است (جدول )1
بر اساس نمودار  6مشخص شد که بین شاهد سرطانی
و دوز پایین اختالف معنیداری در اندازه تومور دیده نشده
است اما در دوز باال اختالف معنیداری قابل مشاهده است.

در سطح ( ) >7/71اختالف معنیداری نسبت به وزن موش

 -نتايج وزن تومور سرطاني در موشها

در مراحل اولیه مطالعه ،نداشته است (نمودار .)1

میزان وزن تومور در نمونههای شاهد و دوز پایین عصاره
چای سفید ( )11 mg/kgتغییر چندانی نداشته است و در
سطح  7/71اختالف معنیداری مشاهده نشده است .در دوز
باال عصاره چای سفید ( )117mg/kgنسبت به سایر گروهها
اختالف معنیداری مشاهده شد و وزن تومور در نمونههای
شاهد سرطانی و دوز پایین عصاره به ترتیب به میزان  7/11و
 7/17میلیگرم نشان داده شد و در نمونه با دوز باال عصاره
به میزان 7/76میلیگرم بوده است (جدول .)6
همچنین مشخص شده که بین شاهد و دوز باالی
مصرف عصاره اختالف معنیداری مشاهده شده است
(نمودار .)0

 -نتايج اندازه (حجم) تومور سرطاني در موشها

اندازگیری اندازه و وزن تومور براساس عکس تومورها
در  3گروه مختلف شاهد سرطانی ،دوز پایین و دوز باال
(شکل  )1در موش مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج اندازه تومورها نشان داد که نمونههای سرطانی
دریافت کننده عصاره چای سفید با دوز باال عصاره چای
سفید ( )117mg/kgاز نظر اندازه تومور نسبت به نمونه
شاهدسرطانی و دوز پایین عصاره چای سفید ()11mg/kg
 45کاهش معنیداری داشته است و بر اساس آزمون توکی
تفاوت معنیداری در سطح  7/71نشان داده شد .اندازه

جدول  -1وزن بدن موش ها در مراحل اولیه مطالعه و پس از درمان با عصاره چای سفید
Table 4- Body weight of mice in the early stages of study and after treatment with white tea extract
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P value summary
ns
*

P value
P=0/108
P=0/018

MS
2/207
14/08
0/269

df
2
1
6
8

SS
4/415
14/08
0/538
0/423

ANOVA table
)Treatment(between columns
)Treatment(between rows
Error
Total

Figure 4- Body weight of Baib/c at beginning and after treatment with white Tea
شکل  -1وزن بدن موش ( )Balb/cقبل و بعد از درمان با عصاره چای سفید
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(الف) جراحي بعد از ايجاد تومور در بافت روده بزرگ موش (ب) اندازه گیری وزن و اندازه تومور-1 شکل
Figure 4-(a) Surgery after injection tumor in the mice colon (b) Measurement of tumor weight and size

 اندازه(حجم) تومور ها بعد از تزريق عصاره چای سفید در روده بزرگ موش ها- 5 جدول
Table 5- Tumors Size (volume) after injection of white tea extract in the colon of mice
ANOVA table
Treatment (between columns)
Error
Graph 6:Evaluation of
Total

tumor

df
MS
2
4956
6
747/3
8
volume
in cancer

P value
P=0/0269

P value summary
*

cell after gavage with white tea extract

✱

Volume tumor mm3

200

ns

150

ns
100

50

44
0
Control

Low does

High does

Treatment

Figure 6- Evaluation of tumor volume in cancer cell after gavage with white tea extract

 روز11  حجم تومور در نمونه های سرطاني پس از گاواژ با عصاره چای سفید پس از-6 شکل
 وزن تومور ها بعد از تزريق عصاره چای سفید در روده بزرگ موش ها-6 جدول
Table 6- tumor weights after injection of white tea extract in the colon of mice
ANOVA table
df
MS
P value
P value summary
Treatment
2
4956
P=0/0399
*
Erorr
6
743/1
Graph 7: Tumor Weight colorectal gavage with white tea
Total
8

after 14 days

150

Tumor weight mg/kg

1  شماره/  سال نوزدهم/ 1101  پايیز/علوم غذايي و تغذيه

✱

ns
a

100

a
b

50

0
Control

Low does High does

Treatment

Figure 7-Tumor weight in cancer cells and gavage with tea extract after 14 days

 روز11  وزن تومور در نمونه های سرطاني و گاواژ با عصاره چای سفید پس از-7 شکل
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علوم غذايي و تغذيه  /پايیز  / 1101سال نوزدهم  /شماره 1

44

بحث
گیاهان حاوی ترکیبات متعددی هستند که ساختارهای
متفاوتی دارند .استخراج این ترکیبات به عوامل متعددی
بستگی دارد که مهمترین آنها حالل و روش استخراج
میباشند .انتخاب حالل و روش استخراج بستگی به
قسمتهای مختلف یک گیاه و نیز مواد متشکله آن دارد.
بسیار مشکل خواهد بود که برای هر دسته از ترکیبات
گیاهی حالل مخصوصی انتخاب شود زیرا همراه با این
ترکیبات ،مواد دیگری نیز وجود دارد که بر روی درجه
حاللیت تاثیرگذار می باشند .نتایج حاصل از آزمایشات
سنجش و اندازگیری محتوای پلی فنول و سنجش فعالیت
آنتی اکسیدانی عصاره های مختلف انواع چای نشان داد که
عصاره چای سفید در انواع مختلف عصارهگیری از جمله؛
آبی ،متانولی و هیدرومتانولی دارای بیشترین خاصیت
آنتیاکسیدانی قوی و باالترین میزان مهار کنندگی
رادیکالهای آزاد میباشد و در نتایج مشهود شد که چای
سفید با ارزشترین چای در مقایسه با انواع چای سبز و سیاه
میباشد .پلی فنولهای چای در عمل پزشکی و تحقیقات
علمی به عنوان یک آنتی اکسیدان خوب با اثرات خوب
مهار رادیکال های آزاد در پاسخ به استرس اکسیداتیو یافت
می شوند .از آنجا که استرس اکسیداتیوی با وقوع و
پیشرفت بسیاری از بیماریهای مزمن در انسان ارتباط
نزدیک دارد .پلی فنول های چای برای جلوگیری و درمان
بیماری های مختلف ثبت شده است ) Wang et al.,
.)2011
طبق نتایج تحقیقات انجام شده مشاهده گردید که
حاللها تاثیر متفاوتی در استخراج مواد فنولی و
آنتیاکسیدانها دارند که متانول و آب به ترتیب باعث
استخراج بیشترین و کمترین میزان ترکیبات فنولی شدند و
بهترین حالل برای جداسازی پلی فنول ها و فالونوئیدهای
چای آب و ترکیب آبی-اتانول و آبی -متانول میباشد
).)Katalinic et al; 2006; Fazelinasab et al., 2019
فرآیند تخمیر ،پارامتر مهم دیگری است که در ذخیره
پلیفنولها و فالونوئیدها اثرگذار است ،هر چه فرآیند
تخمیر کوتاهتر و با بازده گرمایی پایینتری همراه باشد،
محتوای پلی فنولی بیشتری در برگهای انواع مختلف چای
مشاهده میشود ) .(Baruah et al. 2003تجمع محتوای
پلیفنول کل فالنوئیدی در برگهای تازه چای سبز و سیاه

در روشهای مختلف عصارهگیری (متانولی -اتانولی و آبی)
بیشتر دیده شد ) .(Nihal erol et al., 2009همچنین
فعالیت آنتیاکسیدانی ،محتوای کافئین و پلیفنول در
جوانهها و برگهای تازه به ترتیب برگهای  1و  2برای
همه انواع گیاهان چای بیشترین میزان را دارا میباشد
) .(Yada et al., 2020در یافتههای  Theaو همکاران در
سال  2712مشخص شد که چای سبز دارای غلظت
بیشتری از ترکیبات فنلی و عمده فعالیتهای آنتیاکسیدانی
نسبت به چای سیاه است .طبق نتایج مطالعات pimpinan
و همکاران در سال  2727برگهای چای نیمه بالغ سطح
کاتچین و اپی کاتچین باالتری نسبت به اپی کاتچین
گاالت ،اپی گاالت کاتچین گاالت و گاالت کاتچین دارد.
همچنین محققان گزارش نمودند که عصاره های گیاهی
حاوی مقادیر باالیی از ترکیبات فنولی وفالنوئیدی از
فعالیت آنتی اکسیدانی قوی تری نیز برخوردار بودند و در
نتیجه ظرفیت دهندگی الکترون (نیروی احیاء کنندگی)
مرتبط با فعالیت آنتی اکسیدانی ترکیبات زیست فعال است
( .)Sahreen et al; 2010طبق تحقیقات محققین
مشخص شد که نوع و غلظت عصارهها و آنتی اکسیدان
سنتزی تاثیر معنیداری بر میزان مهار رادیکالهای آزاد
داشتند و توانایی عصاره در مهار رادیکالهای آزاد وابسته به
غلظت عصاره بوده است و با افزایش غلظت فعالیت ضد
رادیکالی آنها هم افزایش می یابد و در این تحقیق
مشخص شد فعالیت مهار کنندگی در عصاره متانولی باالتر
از عصاره اتانولی است ( )Soleymanian et al., 2013و
نتایج فوق با نتایج  sunو همکاران در سال  2711همسو
بوده است که در این تحقیق گزارش نمودند که فعالیت
رادیکالهای آزاد و خواص آنتی اکسیدانی با روش DPPH
عصاره گیاهی وابسته به غلظت عصاره است و با افزایش
غلظت اثر مهار کنندگی هم شدت مییابد .همچنین اگر که
در محلول فولین سیوکالچو ،کربنات سدیم اضافه شود
باعث افزایش سطح شناسایی پلی فنولها میشود .در نتایج
نشان داده شد که افزودن کربنات سدیم که حاللیت باالی
در فولین سیوکالچو دارد باعث جذب بیشتر پلیفنولها شده
و با معرف فولین سیوکالچو برقراری پیوند بیشتری نشان
داده شد ،پس از شناسایی محتوا پلی فنولی کل در نمونهها،
میزان جذب و مهار رادیکالهای آزاد نمونههای مختلف
چای با استفاده از روش  DPPHنشان داد که هر چه محتوا
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پلی فنولی کل در عصارهها افزایش یابد میزان جذب و مهار
رادیکالهای آزاد هم افزایش مییابد .بطوری که چای
سفید دارای باالترین میزان جذب و مهار رادیکالهای آزاد
است ( .)Shaghaghi et al., 2008بنابراین
آنتیاکسیدانها با ممانعت از تولید رادیکالهای آزاد یا حذف
آنها با استفاده از ترکیباتی با اثر بخشی بیشتر و اثرات
جانبی کمتر میتواند به عنوان یک روش درمانی مناسب در
بیماریهای مختلف مطرح شود ()Duffy et al., 2001
.طبق یافتههای مائو و همکاران در سال  2710هنگامی که
تعادل بین گونههای فعال اکسیژن ( )ROSو روند آنتی
اکسیدانی از بین برود ،باعث ایجاد استرس اکسیداتیو ،آسیب
به سلولها و بافتها و بروز بیماریهای مختلف میشود .بر
اساس یافتههای  Fuو همکاران در سال  2771در مرحله
استخراج پلی فنول هر چه میزان شناسایی بیشتر باشد،
شناسایی جزئی این ترکیبات در کروماتوگرافی مایع با
کارایی باال هم بیشتر میباشد (.)Fu et al., 2008
پس از بررسی نتایج محتوای پلی فنولی ،درصد جذب و
بازدارندگی رادیکالهای آزاد و شناسایی ترکیبات پلی فنول
در هر یک از عصارههای انواع چای بصورت مجزا ،نتایج
نشان داد که چای سفید کلون  177با روش عصارهگیری
هیدرومتانولی مناسب برای تست درصد مهار بر بازدارندگی
رشد سلولهای سرطانی میباشد .بر اساس تجزیه و تحلیل
بقای سلولی در روش  MTTنتایج تحقیقات بنداریان
وهمکاران در سال  2711نشان دادند که عصاره آبی چای
سفید می تواند زنده ماندن سلولهای  HCT-116را در ،1
 16و  20ساعت به طور قابل توجهی کاهش دهد که به
روش وابسته به غلظت بستگی دارد IC50 ،برای عصاره
آبی چای سفید ( 177 ،117 ،7و  1777میکروگرم بر
میلیلیتر) محاسبه و به سلولها تیمار شد .این محیط در ،1
 16و  20ساعت پس از درمان از سلول های سرطانی تک
الیه خارج شد و مشخص شد که بهترین دوز مهاری در
عصاره چای سفید برای رشد سلولی بازدارنده در  20ساعت
 1777میکروگرم در میلی لیتر با  01/10 ± 7/2:درصد بود
( . )Bondarian et al., 2008همچنین نتایج تحقیقات
 Jiaoو همکاران در سال 2711نشان داد که متانول در
غلظت های  177 -1777ماکرو لیتردر عصاره های مختلف
گیاهان دارویی میتواند بر روی رشد سلولهای سالم نیز
اثر بگذارد و سبب مرگ سلولی و از بین رفتن مسیر آپاپتوز

شود ( )Jiao, W et al; 2018وبنا به تحقیقات ذکر شده و
در ادامه آزمایشات حاضر از عصاره هیدرومتانولی چای سفید
برای بررسی خواص ضد سرطانی استفاده شد و شواهد
روشنی وجود دارد که نشان میدهد رادیکالهای آزاد با
پیشرفت بیماریهای نظیر آلزایمر ،آترواسکلروز و سرطان
همراه هستند ( .)Hayashi and Iguchi, 2010همچنین
در تحقیقاتی که توسط  wesamو همکاران در سال 2710
بروی رده سلولهای سرطانی  Helaبا استفاده از عصاره
گیاهی گون انجام شد مشخص شد که فالنوئیدها در سایر
گونههای این گیاه میتواند سلولهای کارسینوما را به
آپوپتوز منتقل کنند .همچنین در آزمایشاتی دیگر که بر
روی عصاره متانولی گیاه بومادران انجام شد مشخص
گردید که برگ این گیاه دارای اثرات سیتوتوکسیکی بر
روی سلولهای سرطانی روده ( )HT-29است و نتایج
نشان داد که عصاره متانولی شامل ترکیبات فنولی بویژه
فالنوئیدها میباشند که تولید مثل سلولهای سرطانی را از
طریق ایجاد آپوپتوز سرکوب میکند ( Dokhani et al.,
 .)2005نتایج مطالعات بر روی خواص ضد سرطانی گیاه
آفسنطین (خارگوش) با رده سلولهای سرطانی HT-،Hela
 29و  MCF-7در موش گزارش شده است که وجود آلفا
پینن و بتا پینن و لیمونن موجود در عصاره متانولی این گیاه
عامل مهار کننده سلولهای  HT-29سرطان روده بزرگ
شده است ( .)Akrout et al., 2011که در یافتههای
تحقیقاتی که توسط  Al-Asadyو همکاران در سال 2712
بروی عصاره گیاه  Capparise Spinosaانجام دادند
مشاهده شد اثر عصاره هیدرومتانولی به دلیل ترکیبات
فنولی نسبت به عصاره آبی قویتر میباشد و با توجه به
آزمایشاتی که توسط محققین در سال  2770انجام شد،
متوجه شدند که رشد تومور ارتباط نزدیکی با استرس
اکسیداتیوی دارد ،لذا ترکیبی که خواص آنتیاکسیدانی
داشته باشد می تواند یک عامل کارسینوژن باشد و بسیاری
از گیاهان دارویی دارای خاصیت فارموکولوژیک و
بیوشیمیایی میباشند ( .)Yogeshwer et al., 2007در
نهایت با توجه به بررسی نتایج عصاره اتانولی زنجبیل بر
وزن بدن و رشد تومور در سرطان پستان موش ماده بالب
توسط  Farajiو همکاران در سال  2710مشخص شده
است که اندازه تومور و وزن تومور در باالترین دوز های
مصرفی عصاره اتانولی این گیاه کاهش معنیداری در سطح

Food Technology & Nutrition / Fall 2022 / Vol. 19 / No. 4

شهرزاد رهنما و همكاران

 و مطالعه آن بر سرطان روده011 بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی و آنتیاکسیدانهای برگرفته از چای ایرانی کلون

 در نتیجه در تحقیقات انجام شده. داشته است7/71
مهمترین حالل جهت استخراج مواد فنولی و بررسی
 متانول بوده و موثرترین گیاه از،خواص آنتی اکسیدانی
لحاظ حضور مواد و خاصیت آنتی اکسیدانی چای سفید
. میباشد177 کلون
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نتیجهگیری
با توجه به بررسی خواص آنتیاکسیدانی و پلیفنولهای
گیاه چای سفید و تاثیر آن بروی سرطان روده بزرگ در
موش و با توجه به تمامی روشهای عصارهگیری در انواع
177  سیاه و سبز) کلون،مختلف عصاره چای (سفید
مشخص شد عصاره چای سفید باالترین کاتچینهای
اختصاصی و معنی داری نسبت به سایر چایهای مورد
آزمون را دارا بود و لذا روش عصارهگیری آبی و
هیدرومتانولی دارای باالترین کارایی در جداسازی پلی
، طبق مستندات ذکر شده.فنولها در انواع مختلف چای بود
مطالعات عصاره چای سفید دارای باالترین سطح معنیداری
از لحاظ ترکیبات پلیفنولی در ساختار خود بوده است و بعد
 از.از آن چای سبز و سیاه در رتبههای بعدی قرار دارند
 خود نقش بسزایی در شناسایی، طرف دیگر حالل استخراج44
 در نهایت با توجه به بررسیهای انجام.این ترکیبات دارد
شده نتایج عصاره هیدرومتانولی چای سفید بر وزن بدن و
رشد تومور در سرطان روده بزرگ موش مشخص شده
است که اندازه تومور و وزن تومور در باالترین دوزهای
مصرفی عصاره هیدورمتانولی این گیاه کاهش معنیداری
 در نتیجه در تحقیقات انجام. داشته است7/71 در سطح
شده مهمترین حالل جهت استخراج مواد فنولی و بررسی
خواص آنتیاکسیدانی هیدرو متانول بوده و موثرترین گیاه از
لحاظ حضور مواد و خاصیت آنتیاکسیدانی چای سفید کلون
. میباشد177
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Introduction: Tea is one of the most popular drinks in the world. It contains concentrations
of antioxidants and polyphenols that might be of interest to human health. The aim of this
study was to investigate the properties of antioxidants and polyphenols and the effectiveness 9
of hydro-methanol extract of WT on the growth of colon cancer tumors in BALB/c.
Materials and Methods: In order to measure the amount of polyphenols and antioxidants in
different types of tea, experiments were performed. Extract of different types of tea was
obtained by different methods and in order to determine the free radical scavenging capacity
separated antioxidants by HPLC, were evaluated by DPPH. The phenolic content of the
extract was measured using Folin-siocalto. Then, BALB/c mice with the same initial weight
were induced in the colon cancer model using HCT-116 cell line. All groups were treated
with two concentrations of the extract. The lowest dose was 15mg/kg and the highest was
150mg/kg. Different traits were evaluated in mice and the data were analyzed by one-way
test.
Results: Tea extract by hydro-methanol method was the most effective in terms of
antioxidant content and had a significant difference with other methods, white tea extract
showed the highest and strongest antioxidant properties and the highest of free radical
scavenging. The results of animal studies showed that the difference in secondary weight
from the primary in mice receiving the extract with a high dose compared to the mice
receiving the low dose increased significantly (P<0.05). However, tumor size, area and tumor
weight at high dose were significantly reduced as compared to the low dose.
Conclusion: White tea hydro-methanol extraction method has the highest antioxidant activity
and the highest specific catechins and according to the results, extract WT can have reducing
effects in the process and control of colon cancer in infected mice.

