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Abstract
Background and purpose: Rice (Oryzasativa L.) is one the most important staple food in the
world. There is an increasing interest for pigmented varieties, due to their antioxidant properties. In this
research, the antioxidant activities in different parts of three varieties of rice were studied.
Materials and methods: White rice, brown rice, husk, and bran of Fajr, Hashemi and KB13
were extracted by maceration method using methanol as a solvent. Antioxidant capacity was assessed by
three different methods. The total phenolic and flavonoid contents were also determined. Ferulic acid and
p-coumaric acid were detected by High-Performance Liquid Chromatography (HPLC).
Results: KB13 rice bran showed the highest amount of total phenolics (319.83 ± 15.21 mgGAE)
and flavonoid contents (77.58 ± 3.8 mgQE). The Hashemi crude bran extract was significantly different
from other extracts in DPPH radical scavenging activity (P<0.001). The barn of three rice varieties
showed the highest activity in nitric oxide radical scavenging activity (P<0.001). The bran of Hashemi
and KB13 showed the highest amount of ferulic acid (26.21 mg/g extract) and p-Coumaric acid (3.66
mg.g extract), respectively.
Conclusion: The Iranian Fajr, Hashemi and KB13 rice varieties were found to have significantly
higher antioxidant activities and total phenolic and flavonoid contents compared with other foreign
samples reviewed.
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چکیده
سابقه و هدف :برنج یکی از منابع غذایی مهم در دنیا میباشد .امروزه توجه به واسطه خواص آنتیاکسیدانی بهه اراها
رنگی برنج معطوف شده است .در این مطالعه ،فعالیت آنتی اکسیدانی در بخش های مختلف سه گونه بهرنج مهورد بررسهی
ارار گرفته است.
مواد و روشها :عصاره گیری از برنج سفید ،برنج اهوه ای ،سبوس نر و سبوس خا سهه راهم بهرنج ف هر ،هاشه ی و
 KB13با روش ماسیراسیون ،با ک ک متانول ان ا شد .محتوای تا فنلی و فالونوئیدی و فعالیت آنتی اکسیدانی با سه روش
ارزیابی شد .میزان فرو لیک اسید و پارا کوماریک اسید با کروماتوگرافی مایع با کارکرد باال تعیین گردید.
یافتهها :عصاره سبوس خا برنج  KB13با  mgGAE 853/38 ± 51/2و  mgQE 77/13 ± 8/3در گر عصاره باالترین
مقدار فنل و فالونوئید تا را از خود نشان داد .درصد به دا اندازی رادیکال  DPPHتوسط عصارههای سبوس خا برنجهای
مختلف از بقیه اجزای برنج بهطور معنیداری باالتر بود .بیشترین میزان مربوط سبوس خا هاش ی بود .درصد به
دا اندازی رادیکال نیتریک اکساید توسط عصارههای سبوس خا برنجهای مختلف از بقیه اجزای برنج به طور معنیداری
باالتر بود ( .)p <0/005نتایج  HPLCنشان داد که سبوس خا هاش ی بیشترین مقدار فرولیک اسید ( )22/25و سبوس
خا  KB13بیشترین مقدار پارا-کوماریک اسید را با مقدار  mg/g extract 8/22دارا میباشند.
استنتاج :رام های ف ر ،هاش ی و  KB13از ایران به طور اابل مالحظه ای دارای فعالیهت آنتهی اکسهیدانی و محتهوای
تا فنلی و فالونوئیدی باالتری نسبت به ن ونههای خارجی مرور شده در این بررسی دارد.
واژه های کلیدی :آنتی اکسیدان ،ترکیبات فنلی ،فالونوئید ،برنج ،سبوس ،فرولیک اسید ،کوماریک اسید.

مقدمه
بسیاری از بی اریهای مزمن مرتبط با افهزایش سهن

رادیکههالهههای آزاد در واکههنشهههای بیولوژیهک مه هی

میباشند که این امر میتواند در اثهر اسهترس اکسهیداتیو

شرکت دارند اما تنها زمانی مفید هستند که در زمان و مکان

باشد .این فرآیند ناشی از تولید بیش از اندازه رادیکهالههای

درستی تولید شوند ،در غیهر ایهن صهورت مهیتواننهد مضهر

آزاد یها ضههعف سیسههتم دفههاعی مهیباشههد .از ج لههه ایهن

باشند ،چون بسیار فعال بوده و به مولکولههای نزدیهک بهه

بی هاریههها مهیتههوان بهه تصههلر شههرائین ،سههکته م ههزی،

خود ح له میکنند .آنتیاکسیدانها ترکیباتی هستند که

ود(.)5

از اثهر این رادیکالهها جلوگیهری میکننهد .گیاهان منبع

بی اریهای عصبی و بی اری التهابی مزمن اشاره ن
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علی کربالیی آقاملکی و همکاران

(از ج له فالونوئیدها) موجود در گیاهان اثرات پذیرفتهه

اهوهای( ،)7برخهی بهر روی سهبوس( )3و برخهی تنهها بهر

شدهای در ایهن خصهوص دارنهد( .)2غهالت بهیش از 20

روی اس ت اندوسپر مطالعه ان ا دادهاند( .)3مهمترین

درصد تولیدات کشاورزی جهان را بهه خهود اختصهاص

گروه فیتوک یکال یافت شده در دانههای کامل فنولهها،

میدهند .بیش از  30درصد برنج جهان در آسیا کشت و

کاروتنوییهههدها ،ویتهههامین  ،Eلینگهههانهههها و اینهههولینهههها

مصههرف م هیگههردد .بههرنج ( )Oryza sativaاز خههانواده

هستند( .)50در م وع ع ده مطالعات ان ها شهده روی

 ،Poaceaeپس از گند  ،دومین غله پرمصرف در جههان

فنولیک اسید بوده و مطالعات ک هی بهر روی فالونوییهد

و از مهمترین غالت و ااال غذایی جهان است .نی ی از

بههرنج و اس ه تهههای سههبوس ،هاسههک و جنههین بههرنج و

ج عیت جهان ،به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته

برنجها با رنگ های متفهاوت ان ها شهده اسهت .اثهرات

هستند .برنج تامینکننده و منبهع اصهلی پهروت ین در اهاره

آنتی توموری( )55و اثرات ضد التهابی( )52سبوس بهرنج

آسیا میباشد( .)8مبهدا اصهلی بهرنج اهلهی هنهوز بههطهور

سیاه گزارش شده است .ایهن تحقیهب بهه منظهور بررسهی

اطعی مشخص نیست ،ولی اراها وحشهی آن امهروزه در

فعالیت آنتیاکسیدانی دوازده ن ونه ( 8رام برنج سفید و

آسیا و آفریقا به طور فراوان وجود دارند .به نظر میرسد

اهوهای ف ر ،هاش ی و  KB13و سبوسهای خا و نهر

برنج بهطور مستقل در کشورهای چین ،هنهد و انهدونزی

هرکدا ) ،طراحی و اجرا شده است .در نهایت ن ونهههها

اهلی شده و به این ترتیر دو نژاد برنج بهطور مستقل بهه

بههر مبنههای دو اسههید فنولیههک (فرولیههک اسههید و پههارا

وجههود آمدهانههد کههه عبارتنههد از بههرنجهههای اینههدیکا

کوماریک اسید) با  HPLCتعیین مقدار شدند.

 O. sativa indicaو ژاپونیکها  .)4( O. sativa japonicaاز
تاریخ مصرف برنج در ایران حداال  2100سهال مهیگهذرد.

مواد و روش ها

مههوطن اصههلی بههرنج سههرزمین چ هین بههوده و از آن هها بههه

ن ونه های برنج :اراا و الین های برنج تولید شهده

هندوستان و سپس به ایران آورده شده است .دهها ههزار

در موسسه تحقیقات برنج مازندران-آمهل توسهط دکتهر

نوع برنج در جهان وجود دارد که در ه ین دو زیر گونه

کربالیی آااملکی تهیه و مورد استفاده اهرار گرفهت .بهه

جای میگیرند( .)1دانهههای بهرنج پوسهته سهختی بهه نها

منظور عصارهگیری از متانول استفاده شد .روش انتخابی

 huskدارد که در درون خود از هسته نگهداری میکنهد.

برای عصارهگیری ،خیسهاندن بهود .در ایهن روش ،ابتهدا

پس از حذف پوسته ،محصول باای مانده بهرنج اههوهای

 510گر از دانههها و سهبوس بهرنج بها  400میلهیلیتهر از

است .پس از حذف سبوس و جنین ،آندوسپر بهاای مانهده

متانول مخلوط شد .م وعهه بهه مهدت  24سهاعت رهها

به عنوان برنج جال داده شناخته میشود که به طور سنتی

گردید .روز بعد فاز آلهی جهدا و م هددام متهانول جدیهد

از ه ین برنج برای مصرف خوراکی استفاده میشود .بها

اضافه شد .این ع هل بهرای سهه بهار تکهرار شهد .در روز

این حال بخش سبوس برنج که حذف میشهود ،حهاوی

سو  ،م وعه حاللها توسط دستگاه روتاری (تبخیرکننده

مقادیر فهراوان فیبهر ،فیتوک یکهالههای زیسهتی از ج لهه

چرخان) حذف گردید .م وعه به منظور حذف کامهل

توکهوفرول هها ،توکوترینههولهها ،ارزیههانولهها ،فیبرهههای

آب و تهیه پودر ،توسط فریز درایر خشک گردید.

رژی ی ،ویتهامینهها و ترکیبهات فنلهی هسهتند کهه بهرای
سالمت و تندرسی انسان ها بسهیار مفیدنهد( .)2ترکیبهات

تعیین محتوای کلی فنولی و فالونوئید

شههی یایی بههه فههر هههای آزاد و متصههل در اسهه تهههای

محتوای ترکیبات فنهولی از طریهب متهد فهولین سهیو

اندوسپر  ،سبوس و جنین دانه کامل برنج توزیع شدهانهد

کالتیو ان ا شد( .)58غلظت  0/1میلیگر  /میلیلیتر ازهر
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خوبی برای کشف آنتیاکسیدانها هستند .ترکیبات فنلی

که برخی مطالعات بهر روی دانههی کامهل بهرنج و بهرنج

فعاليت آنتي اکسيداني در سه رقم برنج

واکنشگر  0/2نرمهال فهولین سهیو کهالتیو مخلهوط شهد و

 IC50به معنی غلظتی از هر عصاره کهه الز اسهت تها 10

سپس  2میلیلیتهر محلهول کربنهات سهدیم ( 7/1درصهد)

درصد رادیکالها پاکسازی شوند ،برای عصارهها تعیهین

اضافه شد .جذب ن ونهها پس از  2ساعت در دمای اتاق

شد .در نهایهت درصهد بهه دا

انهدازی رادیکهال DPPH

توسههط دسههتگاه اسههپکتروفوتومتر مههاورا بنفش در 720

طبب فرمول زیر محاسبه شد:

  100


نانومتر اندازهگیری شد .نتایج به صورت مقادیر هم ارز با
استاندارد اسید گالیهک بیهان شهد ،بهه ایهن صهورت کهه
میانگین جذب حاصل درمعادله خط بهدستآمده از ترسهیم
منحنی استاندارد گالیک اسید ارار داده شهد و نتی هه بهه
عنوان محتوای تا فنولی عصهاره بهه صهورت میلهیگهر

 =ABجذب بالنک =AS ،جذب ن

 AB  AS

 AB

ونه یا استاندارد(.)51،54

تعیین ادرت احیا کنندگی

معادل گالیک اسید در گر عصاره گزارش شد .آزمایشات

غلظتهای  10تا  300میکروگر  /میلهیلیتهر از ههر

برای هر عصاره و استاندارد  8بار تکهرار شهد( .)58میهزان

عصاره تهیه شد و با  2/1میلیلیتر بافر فسهفاته  0/2مهوالر

محتوای فالونوئید هر عصاره از طریب روشههای رنهگ

با  pH= 2/1و  2/1میلیلیتر محلول  5درصد پتاسیم فهری

سن ی ارزیابی شد( .)58غلظت  0/1میلیگهر  /میلهیلیتهر

سیانید]) [K3Fe(CN6مخلهوط شهد .در دمهای  10درجهه

از هر عصهاره تهیهه شهد 0/1 .میلهیلیتهر از ن ونهه در 5/1

سانتیگراد به مدت  20دایقه نگهداری شهد ،سهپس 2/1

میلیلیتر متانول حل شد .سپس  0/5میلهیلیتهر آلومینیهو

میلیلیتر از محلول تهریکلرواسهتیک اسهید بهه ن ونهههها

کلراید  50درصد به آن اضافه شد ،سهپس  0/5میلهیلیتهر از

اضافه شد .سپس ن ونهها به مهدت  50دایقهه در دسهتگاه

محلول پتاسیم استات  5موالر و در نهایت  2/3میلهیلیتهر

سانتریفوژ  8000دور در دایقه اهرار داده شهدند .پهس از

آب مقطر هم به آن اضافه شد و بهه مهدت  80دایقهه در

ات ا این مرحله  0/1میلیلیتر از اس ت باالی محلهول بها

دمای اتاق نگهداری شد و سپس جذب مخلوط حاصهل در

 0/1میلههیلیتههر آب مقطههر مخلههوط شههد و  0/5میلههیلیتههر

طول موج  451نانومتر توسهط دسهتگاه اسهپکتروفوتومتر

محلول  0/5درصد فریک کلراید ) (FeCl3بهه آن اضهافه

مرئی -ماورا بنفش اندازهگیری شد .کوئرستین به عنوان

شهد .سههپس جههذب محلهول در طههول مههوج  700نههانومتر

استاندارد برای رسهم منحنهی کالیبراسهیون اسهتفاده شهد.

ارائههت شههد .در ایههن آزمههایش آسههکوربیک اسههید بهها

میزان فالونوئید به صورت میلی گهر معهادل کوئرسهتین

غلظههتهههای  300 ،400 ،200 ،500 ،10 ،21میکروگههر

در گر عصاره گزارش گردید .آزمایشات  8بهار تکهرار

در میلیلیتر به عنهوان اسهتاندارد اسهتفاده شهد .آزمهایش

شد و میانگین آنها گزارش شد(.)58

برای هر ن

ارزیابی میزان توانایی به دا اندازی رادیکال :DPPH

ارزیابی میزان به دا اندازی نیتریک اکساید

ونه و استاندارد سه بار تکرار شد(.)51 ،54

برای ان ها ایهن آزمهایش از رادیکهالههای پایهدار

به این منظور سدیم نیترو پروساید ( 50میلهیمهوالر)

 DPPHاستفاده شد .به  2میلیلیتر از عصاره  2میلهیلیتهر

در بافر سالین فسفات با غلظتهای مختلفی از عصاره که

محلههول  0/5میلههیمههوالر  DPPHاضههافه شههد و مخلههوط

جداگانه در آب حل شده بودند م اور شد .م وعه بهه

حاصل به مدت  51دایقه در مکان تاریک ارار داده شد.

مدت  510دایقه در دمای اتاق انکوبه شد .ه ان مخلوط

سپس جهذب مخلهوط توسهط دسهتگاه اسهپکتروفوتومتر

واکنش بدون عصاره مهورد (امها مقهادیر ههم ح هم آب

 UVدر  157نانومتر با بالنک متانول ارائت شد .ویتهامین

مقطر) به عنوان بالنک به کار گرفته شهد .بعهد از سهپری
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عصاره تهیه شد 0/1 .میلیلیتر از هر عصاره بها  2/1میلهیلیتهر

ث و  BHAبه عنوان اسهتاندارد اسهتفاده شهدند و میهزان

پژوهشی

علی کربالیی آقاملکی و همکاران

شدن زمان انکوباسیون 0/1 ،میلیلیتهر واکنشهگر گهریس

به کار رفت .نتایج بها احت هال  p<0/01معنهیدار در نظهر

(شامل سولفانیل آمید  5درصهد ،نفتیهل اتهیلن دی آمهین

گرفته شهد .مقهادیر  IC50از روی رگرسهیون خطهی بهین

دی هیدروکلریهههد  0/5درصهههد در اسهههید فسهههفریک 2

درصد مهار و غلظت های مربوطه به دست آمد.

مقابل بالنک (آب) ارائت شد .آزمایشات  8بهار تکهرار

یافته ها

شده و میانگین آن ها گزارش شد .کوئرستین بهه عنهوان

بخشهای سبوس خا  ،سهبوس نهر  ،بهرنج سهفید و

استاندارد برای مقایسه به کار گرفته شد .میانگین درصهد

بههرنج اهههوهای  8راههم بههرنج ف ههر ،هاشه ی و  KB13در

به دا اندازی هم طبب فرمول زیر محاسبه و بر اساس آن

حالت ماده اولیه و پس از عصارهگیهری تهوزین شهدند و

 IC50برای ت امی عصاره ها بیان شد:

درصد بازده هر کدا انهدازهگیهری شهد کهه در جهدول


  100

 =ABجذب بالنک =AS ،جذب ن

 AB  AS

 AB

ونه یا استاندارد(.)52

طریقه تهیه فاز متحرک در HPLC

فههاز متحههرک شههامل حههالل ( Aآب  35درصههد-
استیک اسید  3درصد) و حالل  Bاستونیتریل

طریقه آماده سازی ن

ونه برای تزریب به HPLC

ابتدا محلول متانولی از هر عصاره ( 1میلیگهر عصهاره
بر  50میلیلیتهر متهانول )100 ppm ،تهیهه شهد و پهس از
عبههور از فیلتههر میلههی پههور  0/2میکههرون (میکرومتههر) ،بههه
دستگاه تزریب شد.

روش آنالیز
ع ل جداسازی با استفاده از فاز متحرک ،در طهول
موج  820 nmبا سرعت جریان  0/31میلیمتهر بهر دایقهه
صورت پذیرفت .برنامهریزی ترکیر درصد حالل بدین
صورت بود که تها دایهب  51از  31درصهد حهالل  Aو 1
درصد حالل  Bو از دایقهه  51تها  80از  31درصهد  Aو
 51درصد  Bاستفاده شد(.)57

ش اره  5آمده است .به طور کل سبوس نهر گونههههای
مختلف برنج بیشترین درصد بازده تولید عصاره و برنج
سفید گونههای مختلف کم ترین میزان بازده را داشتند.

تعیین مقدار فنول و فالونویید
با استفاده از منحنی استاندارد گالیک اسید ،محتوای
تا فنولی و بها اسهتفاده از منحنهی اسهتاندارد ،کوئرسهتین
محتوای تا فالونوییدی موجود در عصارههای بهرنج بهه
دست آمد .نتایج حاصله از محتوای تا فنولی و محتوای
تهها فالونوییههدی از بخههشهههای اراهها بههرنج در جههدول
ش اره  5آمده است.
جددل شمادد

م :1محتههوای تهها فنههولی و فالونوئیههدی موجههود در

عصارههای متانولی رام های مختلف برنج
بازده

معادل میلیگر اکی واالن

معادل میلیگر اکی واالن

به درصد

گالیک اسید در گر عصاره

کوئرستین در گر عصاره

عصاره

5/1

218/33 ± 58/8

سبوس خا هاش ی

5/45

272/72 ±50/3

48/13 ± 0/7

سبوس خا KB13

2/23

***853/38 ± 51/2

***77/13 ± 8/3

سبوس خا ف ر

22/84 ± 5/1

سبوس نر ف ر

8/78

524/17 ± 3/2

7/22 ± 0/2

سبوس نر هاش ی

3/35

503/53 ± 55/3

28/23 ± 0/2

سبوس نر KB13

7/05

545/35 ± 50/2

24/02 ± 5/3

برنج سفید ف ر

5/54

510/00 ± 52/0

7/22 ± 0/3

برنج سفید هاش ی

0/13

552/83 ± 7/5

3/01 ± 0/7

برنج سفید KB13

0/82

574/54 ± 52/2

1/70 ± 5/0

برنج اهوه ای ف ر

5/02

582/72 ± 3/4

2/03 ± 5/5

برنج اهوه ای هاش ی

0/34

552/83 ± 3/7

3/25 ± 0/4

برنج اهوه ای KB13

5/58

522/35 ± 54/2

54/23 ± 2/8

*** p <0/005

آنالیز آماری
ت ههامی انههدازهگیههریههها  8بههار تکههرار شههده و کلیههه

عصههاره حاصههل از سههبوس خهها بههرنج  KB13بهها

اطالعات به صهورت  Mean ± SDگهزارش شهد .آنهالیز

 853/38 ± 51/2میلیگهر اکهی واالن گالیهک اسهید و

واریانس یک سویه ) (ANOVAبرای مقایسه میانگینهها

 77/13 ± 8/3میلیگر معادل کوئرستین در گر عصهاره
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درصد) اضهافه شهد .جهذب مخلهوط در  142نهانومتر در

فعاليت آنتي اکسيداني در سه رقم برنج

باالترین مقدار فنل فالونوئید تا را از خود نشان داد .این

میزان به دا اندازی رادیکال نیتریک اکساید
نتی ه حاصله از اندازهگیری فعالیهت رادیکهال آزاد

میزان از نظر آماری با ت امی مقهادیر تفهاوت معنهیداری

نیتریک اکساید در عصارههای یاد شده در جدول شه اره 8

داشت (.)p <0/005
اندازی رادیکال DPPH

اکساید توسط عصاره های سبوس خا برنجهای مختلف

نتی ه حاصله از اندازهگیری فعالیهت رادیکهال آزاد

از بقیه اجزای بهرنج بهه طهور معنهیداری بهاالتر بهود .در

 DPPHدر عصارههای بهرنج در جهدول شه اره  2آمهده

غلظت  400میکروگر بر میلیلیتر ،بیشترین میزان فعالیهت

انههدازی رادیکههال DPPH

مربوط به سبوس خا  KB13و سبوس خا هاشه ی بهود

توسط عصاره های سبوس خا برنج های مختلف ع ومام از

که از نظر آماری اخهتالف معنهیداری نداشهتند ()p >0/01

بقیه ی اجزای برنج به طور معنیداری باالتر بود .در غلظهت

اما به طور معنی داری با فعالیت سایر عصارههها معنهیدار

 400و  300میکروگر بر میلیلیتر ،بیشترین میهزان مربهوط

بود ( .)p <0/005فعالیهت عصهاره بهرنج اههوهای ف هر و

سبوس خا هاش ی بود .درصد مههار در ایهن عصهاره ماننهد

برنج اهوه ای  KB13از نظر آماری اختالف معنهیداری

سبوس خا ف ر و سبوس خا  KB13بود و از نظهر آمهاری

نداشتند ( )p >0/01اما از فعالیت سایر عصارههای برنجهها

اختالفی بین این عصاره ها وجود نداشت ( ،)p >0/01اما بهه

بهاالتر بههود ( .)p <0/005در غلظهت  300میکروگههر بههر

طههور اابههل مالحظههه ای از سههایر عصههاره ههها بههاالتر بههود

میلیلیتر ،بیشترین میزان مربوط سبوس خا  KB13بود،

( .)p <0/005فعالیت عصاره برنج اههوه ای ف هر بهه طهور

اما اختالف آن با سبوس خها ف هر ،سهبوس خها هاشه ی،

معنههیداری از سههایر بههرنجههها بههاالتر بههود ( .)p <0/005در

عصههاره بههرنج اهههوه ای ف ههر و  KB13از نظههر آمههاری

غلظت  200میکروگر بر میلیلیتر ،بیشترین میهزان مربهوط

معنیدار نبود ( .)p >0/01فعالیت این  1عصاره بهطهور اابهل

سبوس خا هاش ی بود .درصد مههار در ایهن عصهاره ماننهد

مالحظهای از سایر عصارهها باالتر بود (.)p <0/005

اسههت .میههزان درصههد بههه دا

سههبوس خهها ف ههر و سههبوس خهها  KB13و بههرنج اهههوهای
 KB13بود و از نظر آماری اختالفی بهین ایهن عصهارههها

میزان ادرت احیاکنندگی
نتی ه حاصله از تسهت میهزان اهدرت احیاکننهدگی

وجود نداشت ( )p >0/01اما به طور اابهل مالحظههای از

عصارههای اراا برنج در ن ودار ش اره 5آمده است .در

سایر عصارهها باالتر بود (.)p <0/005
جل شما

 :2میزان درصد به دا اندازی رادیکال آزاد  DPPHتوسط عصاره های متانولی انواع برنج در غلظت های مختلف
غلظت ()n/ml

عصاره

10

400

3/20± 0/5

52/38 ± 0/2

***21/85± 8/3

***42/33± 2/2

***23/30± 8/2

سبوس خا هاش ی

***55/01± 0/4

***53/82 ± 5/2

***8080 ± 4/1

***

43/83 ± 4/7

75/80 ± 8/3

سبوس خا KB13

7/34 ± 0/8

52/22 ± 0/3

***24/20 ± 2/3

***44/12 ± 1/0

***21/31 ± 4/5

سبوس نر ف ر

8/32 ± 0/5

2/24 ± 5/0

52/38 ± 0/1

24/32 ± 5/8

47/77 ± 5/3

سبوس نر هاش ی

4/28 ± 0/2

2/31 ± 0/2

54/22 ± 5/8

27/33 ± 2/5

43/02 ± 2/8

سبوس نر KB13

5/32 ± 0/5

8/83 ± 0/2

1/12 ± 0/2

55/28 ± 2/0

24/32 ± 8/2

برنج سفید ف ر

2/42 ± 0/1

3/20 ± 0/5

55/13 ± 5/4

53/21 ± 5/5

80/22 ± 5/3

برنج سفید هاش ی

8/12 ± 0/5

2/77 ± 0/8

55/01 ± 0/7

53/00 ± 0/7

23/12 ± 0/3

برنج سفید KB13

1/57 ± 0/8

7/58 ± 0/2

51/10 ± 5/0

25/32 ± 8/8

87/73 ± 2/1

برنج اهوه ای ف ر

4/33 ± 0/5

3/33 ± 0/1

58/30 ± 2/8

21/58 ± 2/0

41/28 ± 2/0

برنج اهوه ای هاش ی

7/58 ± 0/1

3/30 ± 0/4

52/52 ± 5/2

53/32 ± 0/1

82/22 ± 5/4

برنج اهوه ای KB13

2/24 ± 0/5

50/70 ± 5/5

***28/75 ± 2/7

23/84 ± 8/2

42/70 ± 5/0

سبوس خا ف ر

*** p <0/000

16
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میزان به دا

آمده است .میزان درصد به دا اندازی رادیکال نیتریک

پژوهشی

علی کربالیی آقاملکی و همکاران

اختالف معنیداری بین عصارههای برنج وجهود نداشهت

در این بررسهی ،سهبوس خها هاشه ی بهیشتهرین مقهدار

( .)p >0/01عصاره مربوط به برنج سفید ف هر در ت هامی

فرولیک اسهید را بها مقهدار  mg/g extract 22/25و سهبوس

غلظتهای  500تا  300میکرو لیتر بر میلیلیتهر بهاالترین

خا  KB13بهیشتهرین مقهدار پهارا-کوماریهک اسهید را بها

فعالیت را از خود نشان داد که از نظهر آمهاری از ت هامی

مقدار  mg/g extract 8/22دارا بودند.

عصارههای برنج دیگر اویتر بهود ( ،)p <0/005گرچهه
این اثر به مراتر از ویتامین ث ضعیفتهر بهود (.)p <0/005
عصاره مربوط به ت امی سهبوسهها اثهر ضهعیفی از خهود
نشان دادند .از نظر آماری تفاوتی بین فعالیت عصارههای
سبوسهای مختلف به دست نیامد(.)p >0/01
م :3میههزان بههه دا انههدازی نیتریههک اکسههاید توسههط

جددل شمادد

عصارههای متانولی انواع برنج در غلظت های مختلف
غلظت ()n/ml

عصاره
200

400

300

سبوس خا ف ر

54/73 ± 0/7

51/31 ± 5/8

57/23 ± 2/8

سبوس خا هاش ی

58/37 ± 0/3

52/28 ± 5/1

53/22 ± 5/3

سبوس خا KB13

***53/22 ± 5/8

53/82 ± 5/3ns

53/83 ± 5/8 ns

سبوس نر ف ر

8/75 ± 0/4

4/22 ± 0/7

4/27 ± 0/2

سبوس نر هاش ی

7/03 ± 0/2

7/17 ± 0/2

7/35 ± 0/1

سبوس نر KB13

2/52 ± 0/5

2/47 ± 0/5

2/24 ± 0/2

برنج سفید ف ر

0/22 ± 0/2

0/77 ± 0/4

0/38 ± 0/5

برنج سفید هاش ی

4/85 ± 0/5

2/84 ± 0/8

3/34 ± 0/4

برنج سفید KB13

جل ش ما

م :4ممیزان فرولیک اسید و پارا-کوماریک اسید در

عصاره های برنج
عصاره

مقدار پارا-کوماریک اسید

مقدار فرولیک اسید

سبوس خا ف ر

)(mg/g extract
2/17

)(mg/g extract
2/23

سبوس خا هاش ی

5/50

22/25

سبوس خا KB13

8/22

2/22

سبوس نر ف ر

0/80

0/32

سبوس نر هاش ی

0/53

0/53

سبوس نر KB13

0/28

0/78

برنج سفید ف ر

0/030

0/28

برنج سفید هاش ی

0/11

0/35

برنج سفید KB13

0/25

0/54

برنج اهوه ای ف ر

0/48

0/54

برنج اهوه ای هاش ی

0/53

0/43

برنج اهوه ای KB13

0/83

0/44

بحث
ترکیبات فنولی متابولیهتههای ثانویهه ای هسهتندکه

2/47 ± 0/5

3/22 ± 0/5

3/32 ± 5/7

برنج اهوه ای ف ر

50/02 ± 0/8

58/54 ± 0/2

52/13 ± 0/1

برنج اهوه ای هاش ی

5/14 ± 0/4

5/12 ± 0/8

5/20 ± 0/5

تقریبام در ت ا بخشهای گیاه وجود دارند و در بسهیاری

برنج اهوه ای KB13

7/32 ± 0/1

55/30 ± 0/7

52/23 ± 5/8

از پروسههای فیزیولوژیک مانند رشد سلولی ،جوانه زنی

*** p <0/005 :

،p >0/01 : ns

دانه و رسیدن میوه نقش دارند .از خصوصیات مههم ایهن
ترکیبات ،خاصیت آنتی اکسهیدانی بهوده کهه بهه آن هها
امکان از دست دادن هیدروژن و به دا انداختن رادیکال
آزاد را مههیدهههد( .)57،52پلههی فنههول ههها فعالیههت هههای
بیولوژیکی متفاوتی از ج له فعالیهت ضهد اهارچی ،ضهد
باکتریایی ،ضد ویروسهی ،ضهد التههاب ،ضهد آلهرژی و
گشاد کننده عروق از خود نشهان مهیدهنهد( .)53فعالیهت
آنتی اکسیدانی گیاههان را مهی تهوان ع هدتام بهه حضهور

م
ن ودا ما

م:1ممقایسهه اهدرت احیاکننهدگی ت هامی عصهاره هها بها

ویتامین ث (که به عنوان کنترل مثبت به کار رفت)

ترکیبههات فنههولی در آن نسههبت داد( .)53در تسههت تعیههین
مقهدار فنهول در مطالعهه حاضهر نتی هه بهین  503/53الههی
 mg GAE/g 853/38بههود کههه سههبوس بههرنج  KB13بهها

نتایج HPLC

بیشترین مقدار و سبوس نر هاش ی کم ترین مقهدار را

نتایج حاصله از تست  HPLCدر عصارهههای بهرنج

در بین  52ن ونه داشتند .در مطالعات مشابه از کالیفرنیها،

درجدول ش اره  4آمده است که در آن دو اسهید فنولیهک،

از بههرنج سههفید مقههدار فنههول  ،250/5بههرنج ارمههز و سههیاه
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تست احیاکنندگی ،در غلظت  10میکرولیتر بر میلی لیتهر

فرولیک اسید و پاراکوماریک اسید تعیین مقدار شدهاند.

فعاليت آنتي اکسيداني در سه رقم برنج

 mg GAE/g 853/8گههزارش شههده اسههت( .)20نتههایج

به دا اندازی رادیکهال آزاد و یها شهالته کهردن یهونهها

حاصههل از  7راههم بههرنج از چههین نشههان داد کههه مقههدار

میباشهد( .)80فالونوییهدها و ترکیبهات فنهولی بهه عنهوان

فنولیک اسهید بهرای بهرنج سهفید ،ارمهز و سهیاه بهه طهور

پیشگیری کننده در پیشهرفت سهرطان و بی هاریههای البهی

میهههانگین در ههههر یهههک بهههه ترتیهههر –2/408–2/180

شناخته شدند(.)85،80

 mg GAE/g2/380بههوده و ت ههامی مههوارد سههبوس خهها

در مطالعهههه حاضهههر مقهههدار فالونوییهههد  1/70الهههی

بیشترین مقدار فنولیک اسید را دارا بود( .)25در مقالهای از

 mg QE/g 77/13برای ت امی عصارههای مورد اسهتفاده

 8رام برنج ارمز ،سیاه و سفید از ایتالیا ،مقدار فنل تا را

گزارش شهد کهه سهبوس خها بهرنج  KB13بهیشتهرین

بهههه ترتیهههر  441/42 ،820/38و mg GAE/g 452/14

مقدار و برنج سفید  KB13کمترین مقدار را داشهتند .در

گزارش شده است( .)22در ن ونهای دیگر از چین ،مقدار

تحقیقی که در ایتالیا ان ا شهد ،مقهدار فالونوییهد بهرای

فنهل در سههبوس بههرنج  84/82در بههرنج سههفید  5/01و در

رام سیاه  512و برای رام ارمز  µg QE/g 53/5گزارش

برنج اههوهای  mg GAE/g of DW 2/48گهزارش شهده

شهههد( .)22در گزارشهههی از چهههین مقهههدار فالونوییهههد را

اسههت( .)28در  2گونههه بههرنج ارمههز و سههیاه تهیههه شههده از

 mg CAE/g 8/35گهههزارش کردنهههد( .)82بهههر اسهههاس

برزیل ،مقدار فنول برای اجزای مختلف برنج سیاه را بین

گزارشههی از برزیههل مقههدار فالنوییههد 0/43 mg QE/g

 5/20تهها  58/70و بههرای اجههزای مختلههف ارمههز  0/81تهها

بود( .)88بر اساس گزارشی از ایران ،مقدار فالونویید بین

 mg GAE/g of DW 58/50گهزارش شهده اسهت(.)24

 0/40تهها  mg QE/g 3/28گههزارش شههد کههه بههیشتههرین

میزان فنل برای اراا بهرنج سهفید ،ارمهز ،سهیاه و سهبز از

مقدار مربوط به سبوس برنج سیاه و کمتهرین مربهوط بهه

ژاپن ،به ترتیهر  2/37 ،7/21 ،5/24و mg GAE/g 5/13

سبوس برنج سفید بود( .)22مدل به دا انهدازی رادیکهال

به صورت میانگین گزارش شده اسهت( .)21ااسهم زاده و

 DPPHبههه طههور گسههترده بههرای ارزیههابی توانههایی بههه

ه کاران  52رام برنج (از برنج سفید ،ارمز و سیاه) را از

دا اندازی رادیکال آزاد در ن ونهه ههای مختلهف مهورد

مالزی تهیه کردند .در این مقاله مقدار فنول بین  2/23تها

اسههتفاده اههرار مههیگیههرد .در ایههن تسههت ،فعالیههت آنتههی

 mg GAE/g 52/54گزارش شده که بهیشتهرین مقهدار

اکسیدانی ن ونه ها به صهورت کهاهش یها ناپدیهد شهدن

مربوط به سبوس برنج سیاه و کمترین مقهدار مربهوط بهه

رنگ ارغوانی به رنگ زرد بیان میشود .این واکنش بهه

سههبوس بههرنج سههفید بههود( .)22از سههبوس  2راههم بههرنج

سرعت ان ا

می شود(.)53

سازندگی و زاینده رود که از مرکز تحقیقات کشاورزی

در مطالعههه حاضههر ،میههزان درصههد بههه دا انههدازی

و منابع طبیعی استان اصفهان تهیه شده بود ،مقهدار فنهول

رادیکال آزاد  DPPHبین  24/32الی  75/80در باالترین

 40/84برای سبوس رام سهازندگی و ppm GAE/g 22/15

غلظت ن ونههههای عصهارهههای بهرنج گهزارش شهد .در

برای سبوس راهم زاینهده رود گهزارش شهده اسهت(.)27

تحقیقی که در کالیفرنیا آمریکا ان ا

شهد ،مقهدار EC50

فالونوئیدها نیز بهطور گسترده در سلسله گیاههان توزیهع

فعالیت رهاسهازی رادیکهال آزاد  DPPHدر اراها سهیاه

داشته و تقریبام نی ی از حدود  3000فنهولههای شناسهایی

بین  0/22-0/50در رام ارمز  0/82و در رام سفید بهرنج

شده را تشکیل میدهند( .)23فالونوئیدها ترکیباتی هستند

 mg/ml 0/17گههزارش شههده اسههت( .)20در ن ونههههههای

که مس ول ای اد رنگ در گهلهها و میهوههها هسهتند .بهه

چینی این مقدار را  )82( µmole TE/g 22/7و در تحقیقی

عنههوان محصههوالت متابولیسههم ثانویههه در گیاهههان ،ایههن

دیگر بین  µM TE/g 1/23-0/01گزارش شده که بهیش

ترکیبات به علت فعالیت آنتیاکسیدانی در صنایع داروئهی

ترین مقدار مربوط به برنج سیاه و کمترین مقدار مربوط
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آروماتیک  512/2و  823/3و در برنج سیاه هنگ کنگی

و غذایی مورد توجه هستند( .)23مکانسیم ع ل فالونوئیدها

پژوهشی

علی کربالیی آقاملکی و همکاران

سیاه برنج بین  7/42الهی  35/04و بهرای ارمهز  2/24الهی

فیزیولوژیههک دارد .اختالالتههی ماننههد سههکته ،سههردرد،

 µMol TE/g of DW 33/43گههزارش شههد( .)82در

التهاب و آلزای هر بهه واسهطه ع لکهرد ایهن ترکیهر ر

ن ونههای چینی نتی ه تست برای رام سهفید ،52/7-2/8

میدهد( .)80در سیستم عصبی ،نیتریک اکساید به عنوان

برای ارمز  5081/5-523/32و برای سیاه 212/7-504/2

میان ی در یادگیری و حافظه نقش دارد( .)87تولید بهیش

 µmol TE/100gگهزارش شهد( .)81در تحقیقهی کهه در

از حد آن میتوانهد ای هاد اسهترس اکسهیداتیو کنهد کهه

ایران ان ا شد ،نتی ه تست را به صورت درصهد اعهال

من ههر بههه تخریههر  ،DNAت ییههر ع لکههرد پههروت ینههها و

کردند که نتی هه بهین  72/5-50/7درصهد اعهال شهد و

پراکسیداسیون لیپیدها میشهود( .)8از مههم تهرین عوامهل

بیشترین درصد مربوط به سبوس سیاه و کمترین درصد

آنتی اکسیدان و به دا اندازنده ،پلی فنولها به خصوص

مربوط به برنج سفید بود(.)22

فالونوئیدها هستند(.)83

در گزارشی دیگر از ایران ،نتی ه تست  DPPHرا با

در مطالعههه حاضههر ،میههزان درصههد بههه دا انههدازی

میهههزان  23/21 IC50بهههرای سهههبوس راهههم سهههازندگی و

رادیکال آزاد نیتریک اکساید  0/38الی  53/83در بهاالترین

 mg/ml 23/1بهههرای سهههبوس راهههم زاینهههده رود بیهههان

غلظت بود که بیشترین درصد مربهوط بهه سهبوس خها

کردهاند( .)27ادرت احیاکنندگی به عنهوان شاخصهی در

 KB13و کمترین درصد مربوط به برنج سفید ف ر بهود.

تعیین ظرفیهت آنتهیاکسهیدانی گیاههان داروئهی بهه کهار

در گزارشی ،به دا اندازی رادیکهال آزاد  NOرا بهین 4

میرود( .)80در حالت کلهی ،حضهور عوامهل احیاکننهده

الی  73درصد گزارش کرده که بیشترین مقدار مربوط

نقش اساسی در خاصیت احیاکنندگی ایفا می کند .ایهن

به سبوس برنج سهیاه بهود و کهمتهرین مقهدار مربهوط بهه

ترکیبات فعالیت خود را از طریهب اههدا الکتهرون اع هال

سبوس برنج سفید بود(.)22

می کنند .چنانچه ترکیبهی دارای ایهن ویژگهیهها باشهد،

در چند مقاله نیز برخی ترکیبات فنلی در بخشهای

می تواند باعث کاهش میزان ترکیبات حد واسط اکسیده

گیاه برنج با  HPLCتعیین مقدار شده بود که نتایج آنها

ساخته شده طی مراحل لیپید پراکسیداسهیون شهود .سهن ش

بهمنظور مقایسه با ن ونههای موجهود در ایهن تحقیهب ،آورده

احیاکنندگی ن ونه ،ناشی از احیا آهن  IIIبه آهن  IIبا اهدا

شده است .در مطالعه حاضهر 0/03 ،تها mg/g extract 8/22

الکترون میباشد .میزان ک پکس آههن بها انهدازهگیهری

برای پارا-کوماریک اسید و  0/53تها mg/g extract 22/25

میزان تشکیل آبی پروس در طول موج  700نانومتر اابهل

برای فرولیک اسید به دست آمد که سبوس خا

اندازهگیری است(.)80

بیشترین مقدار را برای پارا-کوماریک اسهید و سهبوس

KB13

در مطالعه حاضر سبوس خا ف ر ،بیشترین میهزان

خا هاش ی بیشترین مقهدار را بهرای فرولیهک اسهید را

ادرت احیاکنندگی را در بین ت امی ن ونهها داشهت .در

داشتند .بر اسهاس گزارشهی از کالیفرنیها آمریکها ،مقهدار

گزارشی تست احیاکنندگی بر روی ن ونهی بهرنج سهیاه

پارا-کوماریک اسید را در برنج سفید 420/1 ،برای برنج

ه آن  5/83 mmole Fe/100gبود(.)82

ارمز  2/77و mg/g extract 2/80برای بهرنج سهیاه گهزارش

در تحقیقههی از چههین ،تسههت احیاکننههدگی را بههر روی

کرده اند .در ه هین گهزارش ،مقهدار فرولیهک اسهید در

عصارههای به دست آمده از حهاللههای متفهاوت ان ها

برنج سفید 55/51 mg/g extract ،58/54 mg/g extract

شههد کههه نتی ههه  0/23بههرای اتیههل اسههتات 0/23 ،بههرای

در بههرنج ارمههز و  52/28 mg/g extractدر بههرنج سههیاه

-nبوتانول 0/53 ،برای آب و  EC50 (µg/ml)0/02بهرای

گزارش شده اسهت( .)20در ن ونهه ههای ایتالیهایی مقهدار

ان ا شد که نتی

کلروفر

و  -nهگزان بود(.)82

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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به برنج سفید بود( .)84در گزارشهی از برزیهل بهرای راهم

نیتریههک اکسههاید نقههش مه ههی در ع لکههرد طبیعههی

فعاليت آنتي اکسيداني در سه رقم برنج

 بههرای سههبوس بههرنج ارمههز،57/73 سههبوس بههرنج سههفید

 وmg/g extract of DW 0/72  و برای برنج سهفید0/82

mg/g extract 23/04  و برای سهبوس بهرنج سهیاه28/38

 بهرای بهرنج،8/22 مقدار فرولیک اسید برای بهرنج ارمهز
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.)22(گزارش شده است

mg/g extract of

4/34  و بهرای بهرنج سهفید5/33 سیاه

 بیشتهرین فعالیهت، عصاره مورد بررسی52 در بین

 در گزارشهی دیگهر مقهدار.)22( گزارش شده استDW

KB13 آنتههیاکسههیدانی در بههرنج و سههبوس بههرنج راههم

 درصهد40 پاراکوماریک اسید را بهرای عصهاره اسهتونی

 نتایج نشان داد که به طهور کلهی سهبوسهها.مشاهده شد

 وmg/g extract 82/3  و برای عصهاره اتیهل اسهتاتی3/1

محتههوای تهها فنلههی و فالونوییههدی بههیشتههری نسههبت بههه

 درصهد40 مقدار فرولیک اسید را برای عصهاره اسهتونی

 راهمههای ایرانهی نسهبت بهه ن ونههههای.برنجها داشهتند

mg/g extract 48/5  و بهرای عصهاره اتیهل اسهتاتی20/8

.خارجی محتوای تها فنلهی و فالونوئیهد بهاالیی داشهتند

- مقهدار پهارا، از ن ونهههای چینهی.)82(گزارش کردهاند

.فعالیت آنتی اکسیدانی سه رام تست شده باال بود

 بهرای بهرنج ارمهز،0/058 کوماریک اسید را برنج سفید

سپاسگزاری

 و مقهدارmg/g extract 0/020  و برای برنج سیاه0/050
 برای بهرنج ارمهز،0/042 فرولیک اسید برای برنج سفید

 حاصل پایان نامه دوره دکتهرای حرفههای،این مقاله

 گهزارشmg/g extract 0/573  و برای برنج سیاه0/017

.آاای علی ملکی در دانشکده داروسازی ساری میباشد

- بر اساس گزارشی از ایهران مقهدار پهارا.)81(شده است

بدینوسیله از ح ایت مالی حوزه معاونت محتهر تحقیقهات

 بهرای،52/75 کوماریک اسید برای سبوس بهرنج سهفید

)5322 و فنآوری دانشگاه علو پزشکی مازندران (کد طهرح

 و بههرای سههبوس بههرنج سههیاه24/18 سههبوس بههرنج ارمههز

.و موسسه تحقیقات برنج کشور در آمل تشکر میگردد

 و مقههدار فرولیههک اسههید بههرایmg/g extract 88/81
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