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ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره آبی و اتانولی تفاله انگور رقم عسگری با استفاده از
اسپکتروسکوپی UV-Vis
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دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سبزوار ،گروه شیمی
دانش آموخته گروه مهندسی صنایع غذایی ،سبزوار ،ایران
تاریخ ثبت اولیه ،1396/11/10:تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ، 1397/01/22:تاریخ پذیرش قطعی1397/02/03:
چکیده
در این پژوهش ،عصاره های آبی و اتانولی تفاله انگور به روشهای اولتراسوند و پرکوالسیون استخراج شد .میزان کل ترکیبات فنولی موجود
در عصاره ها به روش فولین سیوکالتیو و قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد به روش 2و -2دی فنیل -1-پیکریل هیدرازیل و قدرت کیلیت
کنندگی یون آهن به روش جذب فروزین تعیین گردید .تجزیه واریانس با برنامه آماری  SASنشان داد که اثر حالل ،زمان ،شدت و اثر متقابل
[شدت×زمان] و [شدت×حالل] و [زمان ×حالل] بر روی قدرت رادیکال گیرندگی تفاوت معنی داری در سطح ( 0/01یک درصد) بین سطوح
آزمایشی دارد .مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که قدرت رادیکال گیرندگی  %50استفاده از حالل آبی نسبت به حالل اتانولی بیشتر است.
باالترین قدرت رادیکال گیرندگی عصاره التراسوند در زمان  40دقیقه و کمترین قدرت آن در زمان  30دقیقه مشاهده گردید .افزایش شدت
اولتراسوند سبب کاهش قدرت رادیکال گیرندگی شد طوری که بیشینه آن در شدت  20درصد و کمینه آن در شدت  40درصد مشاهده
گردید.
واژه های کلیدی  :تفاله انگور ،ترکیبات فنلی ،آنتی اکسیدان طبیعی ،قدرت کیلیت کنندگی ،رادیکال های آزاد
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بنابراین رژیم غذایی با مقادیر زیاد میوه و سبزی و مقادیر کم کلسترول و چربی به طور معکوس با ظهور بیماری قلبی-عروقی،
سرطان و ظهور بیماریهای مزمن مرتبط است و طول عمر را افزایش می دهد .همچنین مشخص شده که ترکیبات فنولیک یکی از
اصلی ترین گ روه هایی هستند که از بیماریهایی مانند تصلب شرائین و سرطان جلوگیری می کند .بکارگیری اسیدهای فنولی طبیعی
به عنوان ترکیبی که رادیکال های آزاد را درگیر میکنند به شدت مورد توجه محققان قرار گرفتهاست [ .]1آنتیاکسیدانهای
شیمیایی که بیشترین استفاده را در صنعت غذا دارند ،شامل  BHT ، BHA ،TBHQو پروپیل گاالت میباشد .مطالعات بسیاری
نشان داده اند که ترکیبات پلی فنولیک ،آنتیاکسیدانهای خوبی در برابر پراکسیداسیون چربیها در فسفولیپیدها و سیستم های
بیولوژیکی هستند .این قضیه عموماً پذیرفته شده که موقعیت تنش اکسیداتیو به وسیله گونههای مختلف اکسیژن فعال شده مانند
رادیکالهای سوپراکسید ،هیدروکسیل و متوکسیل ایجاد میشود .رادیکالها نقش مهمی در ایجاد بیماریهای مختلف مانند
اختالالت عصبی ،سرطان و بیماریهای قلبی عروقی دارند .از دیدگاه صنعتی و تغذیهای اضافه کردن یک ماده برای کنترل فرایند
اکسیداسیون و بهبود کیفیت محصوالت غذایی ضروری به نظر میرسد .در این رابطه آنتیاکسیدانها ترکیباتی هستند که با به تأخیر
انداختن فرایند اکسیداسیون باعث افزایش نیمه عمرچربیها میشوند .مطالعات نشان میدهند که دلیل محافظت آنتیاکسیـدانها از
چربیها احتماالً به خاطر توانایی این ترکیبات در جمع کردن 1رادیکالهای آزاد است .در حقیقت آنتیاکسیدانها به وسیلهی واکنش
با رادیکالهای آزاد قبل از اینکه با اکسیژن یا با اسیـدهای چرب واکنش دهند ،از بین میروند.
درخت انگور که در ایران آن را تاک یا مو مینامند ،از نظر گیاهشناسی دارای گونههای مختلف است که مهمترین آنها گونه
وینیفرا از جنس ویتیس و از خانواده ویتاسه می باشد .ارقام وینیفرا دارای بهترین کیفیت محصول بوده و در اکثر مناطق معتدل جهان
کشت و بهره برداری میگردد[ . ]2انگور رسیده میوه مفیدی در درمان یبوست ها ،التهاب معده و روده ،سیاه سرفه ،سل ریوی ،کم
خونی و نقرس میباشد .همچنین دفعکننده ی سموم بدن و تولیدکننده خون مفید و پاک کننده کلیه هاست .اخیراً دانشمندان به این
موضوع پی بردهاند که انگور و دانههای آن می تواند در جوانی و سالمت پوست نقش بسزایی داشته و برای سالمت قلب و ریه و
کلیه مفید باشد[.]2
ایران به علت برخورداری از شرایط جغرافیایی و اقلیمی مناسب ،یکی از مهمترین مناطق پرورش انگور در جهان محسوب میشود .به
طوری که ایران ششمین کشور تولید کننده انگور در جهان میباشد[ .]3مو گیاهی است از تیرهی آمپلی داسه 2که آن را سارمانتاسه

3

و یا ویتاسه 4نیز مینامند .این تیره ،شامل  10جنس مختلف است که عده ای از آنان ،جزو گیاهان زینتی بوده و جنسهای دیگر،
بهاستثنای جنس ویتیس 5که از لحاظ تغذیه مورد توجه میباشد ،فاقد اهمیت هستند .این رقم ،بیشتر به مصرف تازهخوری میرسد و
کاشت آن در اکثر نقاط ایران گسترش دارد .اندازه حبه نسبتاً کوچک (متوسط) ،بدون دانه ،شکل حبه بیضوی و کشیده ،رنگ آن
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سبز مایل به زرد ،پوست حبه نازک و گوشت آن لطیف ،پر آب و شیرین است .قابلیت حمل و نقل و نگهداری آن ضعیف بوده،
وغالبا دارای خال های قهوه ای و هسته میباشند.

در تحقیقی فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره های بدست آمده از باقی ماندههای دانههای روغنی متفاوت با حالل هایی مانند متانل ،%70
آب و اتیل استات مورد مطالعه قرار گرفت [ .]4کل ترکیبات فنلی به وسیله روش فولین سیکالتیو تعیین شده و بر عصاره های مختلف
به نسبت 3تا 19درصد بود .فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره ها با روشهای ( -Bکاروتن – لینولئیک اسید و  )ESRتعیین شد ولی ارتباط
میان روش های استفاده شده برای خصوصیات فعالیت آنتیاکسیدانی ترکیبات باقی مانده وابسته به قطبیت حالل ها میباشد.
فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره اتانولی شش نوع چای سبز ،زرد ،سفید ،سبزتیره و اولونگ بر اکسیداسیون روغن کانوال در دمای 100
درجه سانتی گراد مورد ارزیابی قرار گرفت [ .]5سنجش اکسیژن مصرفی و تغییرات اسیدهای لنولئیک و لینولنیک مشخص کرد که
عصاره های اتانولی چای سبز ،زرد و سفید به شدت مانع از اکسیداسیون شده و قابل مقایسه با  BHTمیباشند .محققان مذکور این
امر را به وجود ترکیبات پلی فنولی طبیعی چای نسبت دادند .در مقابل ،چای اولونگ اثر آنتیاکسیدانی متوسط و چای سیاه و چای
سبز تیره فاقد اثر محافظت کنندگی یا دارای اثر اندکی بر روی روغن کانوال بودند.
در تحقیقی دیگر ،فعالیت آنتیاکسیدانی پودر و عصاره مرزنگوش ،نعناع ،ریحان ،و زیره سبز در نوعی کراکر مورد ارزیابی قرار
گرفت [ .]6عصاره هر چهار گیاه (0/02درصد) در مقایسه با  BHTو پودر آنها ( 0/5درصد) در مقایسه با نمونه کنترل (بدون
آنتیاکسیدان) نتایج بهتری در برداشت.
هدف از این پژوهش ،مطالعه و استخراج ترکیبات فنولیک تفاله انگور رقم عسکری ،درصد قدرت مهارکنندگی عصاره های حاصله
به روش آبی و اتانولی ،قدرت کیلیت کنندگی یون آهن به روش فروزین در عصارههای استخراجی به روش پرکوالسیون و
اولتراسوند می باشد.

 .2مواد و روش ها
 .1-2نمونه مورد آزمایش

برای این پژوهش ،انگور عسگری تازه به عنوان مادهی اولیه اصلی برای استخراج آنتیاکسیدان تفاله ،در تابستان 1393از تاکستان
های شهرستان کاشمر جمع آوری و فوراً به سبزوار انتقال و تا شروع آزمایش در یخچال نگهداری شد.
 .2-2معرف ها و مواد شیمیایی

معرف فولین سیوکالتیو ،معرف  ،DPPHاسید گالیک ،آنتیاکسیدانهای سنتزی ،کربنات سدیم ،اتانول و متانول از شرکت مرک
تهیه شدند.
 .3-2تجهیزات
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دسیکاتور ،شیکرلولهای ،هم زن مغناطیسی ،ترازوی دیجیتالی با دقت  0/001گرم مدل  ANDژاپن ،اسپکتروفتومتری  UV-Visاز
شرکت میلتون امریکا ،سانتریفیوژ ساخت آلمان ،دستگاه اولتراسوند ساخت آلمان ،آون معمولی ،پیپت های مدرج استریل ،آبمیوه
گیری خانگی از تجهیزات مورد استفاده در این پژوهش بودند.
 .4-2مراحل انجام پژوهش
 .1-4-2آماده سازی عصاره ها

در این مطالعه ترکیبات آنتیاکسیدانی موجود در تفاله تازه انگور رقم عسگری با دو روش مختلف عصاره گیری با حالل
(پرکوالسیون یا نفوذ) و روش اولتراسوند استخراج شدند.
 .1-1-4-2استخراج ترکیبات آنتیاکسیدانی با حالل (پرکوالسیون)
جهت استخراج عصارهای آبی و اتانولی ابتدا  20گرم از تفاله تازه انگور آبگیری شده با  100میلی لیتر اتانول ( 5 :1وزنی/حجمی)

طی  24ساعت ،توسط دستگاه همزن مغناطیسی در دمای اتاق مخلوط شدند(جهت ممانعت از تبخیر اتانول ،روی بشر ،فویل قرار داده
شد) عصاره آبی پرکوالسیون هم به همین صورت تهیه شد .سپس محتویات ظرف استخراج ،بعد از عبور از فیلتر پارچهای به کمک
کاغذ صافی واتمن شماره  42تحت خالء طی دو تکرار صاف و سپس سانتریفوژ شد .عصاره استخراجی ،به ظروف شیشهای تیره
منتقل و در یخچال نگهداری شد .برای تعیین راندمان عصاره گیری مقداری از عصاره در دمای کمتر از40°cخشک و وزن گردید.
 .2-1-4-2استخراج با اولتراسوند

به منظور بهینه سازی عصارهگیری و با توجه به قطبیت متفاوت ترکیبات آنتی اکسـیدان ،استخراج عصاره با استفاده از آب و
اتانول انجام شد .برای تهیه هر کدام از  9عصاره اولتراسوند اتانولی و آبی ،هر بار  20گرم تفاله تازه را توزین و با  100میلی لیتر آب
مقطر( 5: 1وزنی /حجمی) با هم زن شیشهای مخلوط کرده ،و به مدت  30 ،20و 40دقیقه با شدت های  30،20و 40کیلو هرتز ،به
صورت نیمه مداوم (پالس) تحت تاثیر امواج التراسوند قرار داده شد .بعد از اتمام هر عملیات محتویات داخل بشر با کاغذ واتمن
تحت خالء صاف شد و عصاره صاف شده را به شیشه های تیره منتقل کرده و داخل یخچال نگهداری شد.
 .2-4-2انتخاب مناسب ترین حالل و روش استخراج

به منظـور تعیـین تاثـیر نـوع حالل و روش استخراج بر راندمان عصـاره گیری و بازده استخـراج ترکیبات فنولیک و انتخاب
مناسبترین حالل و روش استخراج ،نتایج حاصـله از دو نوع حالل و دو روش استخراج در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار
مورد تجـزیه واریانـس قرار گرفـتند و مناسبترین حالل و روش براساس مقایسه میانگن ،انتخاب شدند.
اولتراسوند احتماالً آسانترین روش برای تخریب سلولها و تولید عصارهها میباشد .به منظور استخراج مواد ،غشاء سلولها باید
شکسته شود ،کاویتاسیون اولتراسوند ،نیروهای برشی را ایجاد میکند که دیواره های سلول را به طور مکانیکی میشکند و انتقال
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مواد را بهبود میبخشد ،به همین دلیل روش التراسوند سریعتر و کاملتر از روش پرکوالسیون و سایر روشهای غرقابی است.
کاویتاسیون التراسوند هم چنین سبب کاهش اندازه ذرات می شود که سطح تماس را افزایش داده و در نتیجه انتشار حالل در بافت
افزایش می یابد .راندمان عصاره گیری در طی  24ساعت با روش پرکوالسیون تقریباً برابر با  15دقیقه استخراج با روش اولتراسوند
میباشد.
در ادامه آزمایش ،حالل انتخـاب شده براساس بهترین راندمان عصـاره گیـری و باالترین مقدارکل ترکیـبات فنولیک برای ارزیابی
فعالیـت آنتی اکسیدانی مورد استفاده قرار گرفت .برای استخراج آنتیاکسیدانها ،حالل های با قطبیت متوسط بهتر از حاللهای
غیرقطبی و یا حالل های با قطبیت باالست [.]7
 .3-4-2اندازه گیری مقدار کل ترکیبات فنولی

مقادیر ترکیبات فنلیک کل در نمونه های عصاره گیاهی توسط روش فولین سیوکالتو اندازه گیری شد .بر طبق این روش ،در لوله
آزمایش به  0/5میلی لیتر عصاره ها با غلظت  1000 ppmو همچنین محلول های استاندارد گالیک اسید (  40 ،20 ،10 ،5و ppm 80

با سه تکرار) مقدار  0/5میلی لیتر معرف فولین سیوکالتو(رقیق شده با آب مقطر به نسبت  1به  ) 10و نیز  1/5میلی لیتر آب مقطر
مخلوط شد و به شدت همزده و بعد از  5دقیقه مقدار 1میلی لیتر کربنات سدیم  %7/5اضافه و مخلوط شد .بعد از 2ساعت نگهداری
در تاریکی و در دمای محیط آزمایشگاه ،جذب نوری آن توسط اسپکتروفتومتر در طول موج  760نانومتر قرائت شد .مقادیر فنلیک
کل در نمونه های عصاره با استفاده از منحنی استاندارد برحسب میلی گرم گالیک اسید در گرم عصاره خشک بیان شد.
 .4-4-2تعیین فعالیت آنتی رادیکالی به روش 2( DPPHو -2دی فنیل -1-پیکریل هیدرازیل)

جهت تعیین فعالیت آنتیاکسیدانی از رادیکال آزاد و پایدار  DPPHاز شرکت سیگما امریکا استفاده شد .برای این منظور از
عصاره های استخراجی در  4رقت  30 ،20 ،10و 40میکرولیتر استفاده شد ،بعالوه  3/5میلی لیتر معرف  DPPHاضافه نموده و در
آخر  2میلی لیتر کربنات سدیم اضافه ،درب بندی و به مدت  30دقیقه انکوبه شد ،سپس جذب آنها در طول موج  517نانومتر توسط
اسپکتروفتومتری (مدل میلتون  ،ساخت امریکا) قرائت شد و در نهایت درصد مهار رادیکال های آزاد  DPPHبا استفاده از فرمول
زیر محاسبه شد.
RSC%= (Ablank-Asample)/Ablank

 : Ablankجذب شاهد (که حاوی  2 mlآب مقطر در  2 mlاز محلول  DPPHمی باشد).
 : Asampleجذب نمونه
در این روش رنگ ارغوانی رادیکالهای آزاد  DPPHدر طول موج  517نانومتر توسط آنتیاکسیدان کاهش یافته و به رنگ زرد
تبدیل میشود .درجه بی رنگ شدن این ترکیب بیانگر قدرت به دام اندازی رادیکال آزاد توسط آنتیاکسیدان مربوطه میباشد.
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نتایج اعداد به دست آمده به صورت  IC50گزارش گردید IC50 .غلظتی از عصاره است که میزان جذب نمونه شاهد را که شامل
 DPPHاست به نصف کاهش دهد و یا به عبارتی دیگر فعالیت حذف کنندگی رادیکال بوده و بیانگر فعالیت آنتیاکسیدانی و
درصد مهارکنندگی است.
 .5-4-2روش آماری

به منظور تعیین اثر حالل و روش استخراج مناسبتر ترکیبات فنولیک ،قدرت آنتی رادیکالی و توانایی کیلیت کردن یون آهن با
استفاده از معرفها و همچنین برای مقایسه اثر حالل ×زمان ،شدت× حالل ،شدت× زمان بر روی قدرت رادیکال گیرندگی در
سطح  p≤0.01آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد .داده ها به کمک نرم افزار ) SAS (9.1مورد
تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند.
 .3نتایج و بحث
 .1-3رسم منحنی استاندارد اسیدگالیک

محلولهای استاندارد در غلظت های مختلف اسید گالیک ( 40 ، 30 ، 20 ،10و ppm 50در متانول  60درصد و متانول خالص)
تهیه شد 100 .میکرولیتر از هر یک از محلولها را در لوله آزمایش وارد کرده و سایر مراحل را بر اساس قسمت قبلی انجام دادیم.
آزمون جذب برای هر یک از محلول های استاندارد در سه تکرار انجام شد .منحنی جذب اسید گالیک با توجه به غلظت های ساخته
شده رسم شد و سپس مقدار کل ترکیبات فنولی برای هر یک از عصارهها ،براساس معادله خط منحنی جذب اسید گالیک محاسبه
شد.
منحنی کالیبراسیون ترکیبات فنولی برحسب اسید گالیک با متانول خالص و متانول  %60در شکل های 1و 2نشان داده شده است .با
توجه به معادله رگرسیون بدست آمده برای اسید گالیک در دو حالل متانول  ) y = 64.48x - 7.051( %60و متانول خالص ( = y

 )82.32x - 3.998و با قرار دادن جذب هر یک از عصاره ها در این معادالت ،مقدار کل ترکیبات فنولی بر حسب میلی گرم اسید
گالیک به ازای  1گرم ماده خشک بدست آمد.

شکل .1نمودار اسید گالیک در متانول خالص
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شکل .2نمودار اسید گالیک در متانول % 60

 .2-3ترکیبات فنلی حاصل از عصاره پرکوالسیون

اندازه گیری ترکیبات فنولیک با حالل آبی و اتانولی ،تأثیر معنیدار نوع حالل و نوع روش استخراج را بر میزان ترکیبات فنولیک
استخراج شده نشان داد( .) p0/05براین اساس میتوان نتیجه گیری کرد که میزان ترکیبات فنولی عصارههای مذکور با افزایش
قطبیت حالل افزایش مییابد .حالل آب عالوه بر راندمان باال ،ترکیبات فنولی بیشتری را نسبت به حالل اتانولی استخراج کرد (شکل
 .)3در واقع حالل آب مواد جامد قابل استخراج بیشتری را در خود حل کرده است اما همه این ترکیبات لزوماً ترکیبات فنولی نیستند.

شکل .3میزان ترکیبات فنولی به روش پرکوالسیون در دو حالل آبی و اتانولی

 .3-3ترکیبات فنلی حاصل از عصاره التراسوند

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر حالل ،زمان و شدت بر روی قدرت رادیکال گیرندگی در سطح  0/05معنادار است.
همچنین اثر متقابل (حالل+زمان) و (حالل +شدت) و (شدت +زمان) بر روی قدرت رادیکال گیرندگی p<0/05معنی دار بوده است.
همان طور که در جدول 1نشان داده شده است ،بین دو فاکتور مورد بررسی یعنی استخراج آبی و اتانولی در زمانها و شدتهای
مختلف ،تاثیرات معناداری موجود بوده است ،بطوریکه اثر شدت های مختلف اولتراسوند در زمان های مختلف بر عصاره اتانولی در
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سطح مورد بررسی دارای تغییراتی بود .همچنین با توجه به جدول دانکن ،میزان ترکیبات فنولی تفاله انگور در زمان ها و شدت های
مختلف تفاوت معنا داری داشت(.)p<0/05
با توجه به جدول  ANOVAدر زمان  20دقیقه ،با شدت صوتهای مختلف بیشترین و کمترین میانگین مربوط به شدت  20و 30
کیلوهرتز بود(به ترتیب  162/50/7و  .)92/30/81اما در استفاده از حالل آبی نیز در شدت ها و زمان های مختلف تاثیر معنا داری
در سطح مورد بررسی در استخراج عصاره و قدرت فنلی داشت( .)p 0/05در تاثیرات متقابل زمان× شدت ،صوت× نوع
حالل(آب) ،تفاوت های معنا داری مشاهده شد ،بطوریکه در زمان  20دقیقه در شدت صوت های مختلف بیشترین و کمترین میزان
حضور ترکیبات فنلی در شدت  30و  20کیلوهرتز بود( 212/262و ()142/52عکس حالل اتانولی)(شکل  .)4در مقایسه میانگین
بین دو حالل ،همانطور که در شکل 4نشان داده شده است در زمان  20دقیقه بیشترین میزان مهارکنندگی مربوط به نمونه اتانولی بوده
و در شدت های باالتر قدرت حالل آبی باالتر می باشد.

شکل .4میزان تغییرات  Fc50در زمان  20دقیقه و شدت صوت های

شکل .5میزان تغییرات  Fc50در زمان  30دقیقه و شدت صوت های مختلف
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شکل .6میزان تغییرات  Fc50در زمان  40دقیقه و شدت صوت های مختلف

مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که قدرت رادیکال گیرندگی  %50عصاره ها در صورت استفاده از حالل آب نسبت به حالل اتانول
بیشتر است .باالترین قدرت رادیکال گیرندگی در زمان  40دقیقه و کمترین قدرت رادیکال گیرندگی در  30دقیقه مشاهده شد.
علت اینکه حالل آبی قدرت رادیکال گیرندگی باالتری نسبت به اتانول دارد این است که استفاده از آب برای استخراج ،یک
محیط کامالً قطبی ایجاد میکند .در نتیجه برخی از ترکیبات فنولی با درجه قطبیت پائین کمتر استخراج میشوند .عالوه بر این
عصاره های آبی حاوی ناخالصیهایی نظیر اسیدهای آلی ،پروتئینها و قندهای محلول می باشند .اما اتانول و متانول همراه با آب
توانائی بیشتری در استخراج ترکیبات فنولی دارند .با توجه به این موارد ،علت میزان باالی استخراج ترکیبات فنولی در عصارههای
متانولی نسبت به آب توجیه میشود.
عرب و همکاران در سال  2011عمل استخراج با سه حالل متانول ،اتانول ،اتیل استات به روی دو رقم سبوس برنج ایرانی فجرو طارم
انجام دادند و نتایج آنها نشان دادکه عصاره استخراجی با حالل متانول نسبت به دو حالل اتانول و اتیل استات دارای بازدهی بیشتر و
بهتری بوده ومیزان رادیکال گیرندگی عصاره متانولی نیز  % 93/91بوده است.
کالیتراکا و همکاران اثر حالل های مختلف را در استخراج ترکیبات مختلف هسته انگور مورد بررسی قرار دادند .آن ها دریافتند که
استون و متانول به ترتیب سبب بیشترین استخراج پروسیانیدین ها و کاتچین ها در هسته انگور می گردند .این ترکیبات از مهم ترین
ترکیبات آنتی اکسیدانی و دارای قدرت احیاکنندگی هسته انگور م ی باشند و لذا همانطور که مشاهده میشود سیستم های حالل
حاوی استون ومتانول توانسته اند دراستخراج این ترکیبات بهترعمل نمایند.
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جایاپراکاشا و همکاران با استخراج عصاره هسته انگور توسط دو سیستم حالل استونی و متانولی دریافتند که سیستم متانولی در
مقایسه با سیستم استونی بازده باالتری داشته ولی در استخراج ترکیبات فنولی ضعیف تر از سیستم استونی عمل می کند .با ثابت بودن
پارامتر قطبیت در سیستم های حالل مورد استفاده ،نتایج بدست آمده از این پژوهش تأییدی بر یافته های پیشین محققان می باشد.

جدول .1میانگین ترکیبات فنلی حاصل از دو روش استخراج آبی و اتانولی
فاکتور

زمان

Fc501

20

Fc501

30

Fc501

40

Fc502

20

Fc502

30

Fc502

40

شدت صوت

20

میانگین
a

162/50/7

91/30/81

30

c

40

b

104/30/81

20

139/660/81b

30

144/330/41a

40

139/60/21

20
30

b

122/730/1c
a

299/660/07

40

201/330/11b

20

149/750/7

c

30

212/630/21a

40

191/280/3b

20

166/970/1c

30

229/430/61a

40

209/60/09b

20

148/930/00a

30

211/80/01c

40

190/460/11b

 مقادیر نشان دهنده انحراف معیار است : a-c.میانگین های دارای باال نویس متفاوت با یکدیگر اختالف معنی داری (کمتر از  )0/05دارند :Fc501 .حالل اتانولی.
 :Fc502حالل آبی.
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جدول .2مقایسه میانگین ترکیبات فنلی حاصل از دو روش استخراج آبی و اتانولی

فاکتور

Fc501

درجه آزادی

Sum of Square

Mean Square

sig

اثرخطی

8

94135/4a

117669/9

0/00

اثر متقابل

1

677384/1b

678348/1

0/00

زمان

2

39357/6c

19678/4

0/00

شدت صوت

2

7071/3

3535/6

0/00

شدت صوت× زمان

4

51715/6

12928/9

0/00

میزان خطا

28

782778/7

اثرخطی

4

20264/2a

5066/05

0/01

اثر متقابل

1

974912/8

974912/8

0/00

زمان

2

1867/7

933/8

0/00

شدت صوت

2

18396/5

9198/2

0/00

شدت صوت×

4

51055/35

12763/8

0/00

Fc502

زمان×حالل آبی
میزان خطا

28
0/99 =R2:B 0/94 =R2:A

104639/5
 :Fc501 0/80 =R2 :Cحالل اتانولی :Fc502 .حالل آبی.

 .4-3آزمون  )IC50( DPPHعصاره التراسوند

 IC50بیانگر غلظتی از عصاره است که برای مهار  50درصد رادیکالهای آزاد  DPPHمورد نیاز میباشد .میزان کمتر ،نشان دهنده
قدرت آنتی اکسیدانی باالتر عصاره مربوطه می باشد.
در زمان ها و شدت های مختلف ،میزان  IC50متفاوتی بدست آمد بطوریکه در زمان  20دقیقه بیشترین قدرت آنتی اکسیدانی مربوط
به شدت  20کیلوهرتز در حالل اتانولی و آبی بود .میزان میانگین به ترتیب 26/81و  24/64بدست آمد .همچنین در زمان دوم و سوم
نیز بیشترین قدرت آنتی اکسیدانی مربوط به شدت  20کیلوهرتز بود(کمترین میزان در سطح مورد بررسی  ،)p<0/05میزان  IC50در
شدت ها و زمانهای مورد بررسی در شکل های 8 ،7و  9نشان داده شده است.
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همان طور که در شکل 7نشان داده شده است ،با افزایش شدت صوت ،قدرت آنتی اکسیدانی کاهش یافت .نتایج آنتالیز واریانس
حاصله نشان داد که با افزایش میزان صوت و تغییر زمان بر روی مهار رادیکالی  DPPHتاثیر معناداری در سطح مورد بررسی وجود
داشت( .)P< 0/05باالترین قدرت رادیکال گیرندگی در زمان  40دقیقه و کمترین قدرت رادیکال گیرندگی در زمان  30دقیقه
مشاهده شد.
باالتر بودن فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد  DPPHرا میتوان به محتوای فنولی عصارهها نسبت داد .در کل ،افزایش غلظت
ترکیبات فنولی به طورمستقیم میزان توانایی عصارههای مختلف را در مهار رایکال آزاد افزایش میدهد .در غلظتهای باالتر
ترکیبات فنولی ،به دلیل افزایش تعداد گروههای هیدروکسیل موجود در محیط واکنش ،احتمال اهداء هیدروژن به رادیکالهای آزاد
و به دنبال آن قدرت مهارکنندگی عصاره افزایش می یابد[ ]8بنابراین میتوان احتمال داد که در شدتهای باالتر فراصوت امکان
تجزیه ترکیبات فنلی وجود دارد.
جایاپراکاشا و همکارن فعالیت به دام اندازی رادیکال های آزاد هسته انگور را مورد بررسی قرار دادند و بیان نمودند که عصاره هسته
انگور به عنوان یک آنتی اکسیدان اولیه از به وجود آمدن رادیکال های آزاد جلوگیری کرده و نیز با رادیکالهای آزاد واکنش داده و
آنها را پایدار میکند.

شکل .7میزان مهارکنندگی رادیکال های آزاد( )DPPHدر شدت های مختلف و در زمان  20دقیقه

شکل .8میزان مهارکنندگی رادیکال های آزاد( )DPPHدر شدت های مختلف و در زمان  30دقیقه
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شکل .9میزان مهارکنندگی رادیکال های آزاد( )DPPHدر شدت های مختلف و در زمان  40دقیقه

جدول .3مقایسه میانگین و اثرات خطی و متقابل میزان مهارکنندگی رادیکال های آزاد()DPPHحاصل از دو روش استخراج آبی و اتانولی
درجه آزادی

Sum of Square

Mean Square

Sig

اثرات خطی

8

10447/7a

1343/4

0/00

اثرات متقابل

8

56286/2

56286/2

0/00

زمان

2

1126/3

561/8

0/00

شدت صوت

2

7073/3

3535/6

0/00

شدت صوت× زمان

4

51764/6

12928/9

0/00

فاکتور
IC501

66401/1

میزان خطا
اثرات خطی

1

8534/4b

2108/8

0/00

اثرات متقابل

1

74899/3

74899/3

0/00

زمان

2

5303/7

2901/8

0/00

شدت صوت

2

2631/7

1315/8

0/00

شدت صوت× زمان

4

51055/3

12863/8

0/00

میزان خطا

18

8/67

IC502

0/94 =R2: A

0/99=R2: B

:Fc501حالل اتانولی.

 :Fc502حالل آبی.

 .5-3آزمون  )IC 50( DPPHعصاره پرکوالسیون

با توجه به شکل ،10میزان مهارکنندگی اتانول بیشتر از آب میباشد .بنابراین با توجه به تعریف مهارکنندگی رادیکالی ،قدرت
آنتیاکسیدانی پرکوالسیون آبی بیشتر از اتانولی میباشد .اما این روش نسبت به روش اولتراسوند از راندمان پایین تری برخوردار
است .با افزایش غلظت ترکیبات فنولی به دلیل افزایش تعداد گروههای هیدروکسیل موجود در محیط واکنش ،احتمال اهداء
هیدروژن به رادیکالهای آزاد و به دنبال آن قدرت مهارکنندگی عصاره افزایش یافت .همچنین قابل ذکر است که هر دو تیمارآبی و
اتانولی در سطح مورد بررسی دارای اختالفات معناداری می باشند.
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شکل .10میزان مهارکنندگی ترکیبات در دو حالل آبی و اتانولی

 .4نتیجه گیری

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر حالل ،زمان و شدت بر روی قدرت رادیکال گیرندگی در سطح  0/05معنادار است.
همچنین اثر متقابل (حالل +زمان ) و (حالل +شدت ) و (شدت +زمان) بر روی قدرت رادیکال گیرندگی p<0/05بین دو فاکتور
مورد بررسی یعنی استخراج آبی و اتانولی در زمانها و شدتهای مختلف دارای تاثیرات معنا داری بوده است ،بطوریکه اثر شدت
های مختلف اولتراسوند در زمان های مختلف بر عصاره اتانولی در سطح مورد بررسی دارای تغییرات معنیداری بود.
با توجه به جدول  ANOVAدر زمان  20دقیقه ،با شدت صوتهای مختلف ،بیشترین و کمترین میانگین مربوط به شدت  20و 30
کیلوهرتز بود(به ترتیب  162/50/7و ( )92/30/81حالل اتانولی) ودرتاثیرات متقابل زمان× شدت و صوت× نوع حالل(آب)،
تفاوت های معناداری مشاهده شد ،بطوریکه در زمان  20دقیقه در شدت صوتهای مختلف بیشترین و کمترین میزان حضور
ترکیبات فنلی در شدت  30و20کیلوهرتز بود( 212/262و ()142/52عکس حالل اتانولی) .در زمان  20دقیقه بیشترین میزان مهار
کنندگی مربوط به نمونه اتانولی بوده و در شدتهای باالتر قدرت حالل آبی باالتر می باشد.
بررسی نتایج مقدار کل ترکیبات فنولیک عصاره اتانولی و آبی تفاله انگور نشان داد که در هر دو روش پرکوالسیون و اولتراسوند
کارایی حالل اتانولی در استخراج این ترکیبات به طور قابل مالحظهای بیشتر از حالل آبی است و عصاره اتانولی ترکیبات فنلی
بیشتری نسبت به عصاره آبی دارد .با وجود این که حالل آب دارای راندمان عصاره گیری باالتری نسبت به اتانل است ،اما لزوماً این،
به معنای استخراج بیشتر ترکیبات فنولیک نمیباشد .در حقیقت آب با توجه به قطبیت باالی خود ،مواد جامد قابلیت استخراج
بیشتری را نسبت به حالل اتانول استخراج کرده ولی حالل اتانول ترکیبات فنولیکی بیشتری را استخراج نموده است.
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همچنین نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن بود که روش استخراج تاثیر معناداری بر میزان کل ترکیبات فنولیک ،بر حسب اسید
گالیک دارد بدین صورت که روش اولتراسوند ترکیبات فنولیک بیشتری را نسبت به روش پرکوالسیون استخراج کرده است،
استرس برشی حاصل از اولتراسوند باعث شکسته شدن مولکولهای پلیمری بزرگ و استخراج بهتر ترکیبات فنولیک نسبت به روش
پرکوالسیون می شود.
مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که قدرت رادیکال گیرندگی  %50عصارهها در صورت استفاده از حالل آب نسبت به حالل اتانول
بیشتر است .باالترین قدرت رادیکال گیرندگی در زمان  40دقیقه و کمترین قدرت رادیکال گیرندگی در  30دقیقه مشاهده شد.
علت اینکه حالل آبی قدرت رادیکال گیرندگی باالتری نسبت به اتانول دارد این است که استفاده از آب برای استخراج ،یک
محیط کامالً قطبی ایجاد میکند .در نتیجه برخی از ترکیبات فنولی با درجه قطبیت پائین کمتر استخراج می شوند .عالوه بر این
عصاره های آبی حاوی ناخالصیهایی نظیر اسیدهای آلی ،پروتئینها و قندهای محلول میباشند .اما اتانول و متانول همراه با آب
توانائی بیشتری در استخراج ترکیبات فنولی دارند.
در زمان ها و شدت های مختلف میزان IC50متفاوتی بدست آمد بطوریکه در زمان  20دقیقه بیشترین قدرت آنتیاکسیدانی مربوط به
شدت  20کیلوهرتز در حالل اتانولی و آبی بود .میزان میانگین به ترتیب 26/81و  24/64بدست آمد .همچنین در زمان دوم و سوم نیز
بیشترین قدرت آنتی اکسیدانی مربوط به شدت  20کیلوهرتز بود(کمترین میزان در سطح مورد بررسی( .)p0/05نتایج آنتالیز
واریان س حاصله نشان داد که با افزایش میزان صوت و تغییر زمان بر روی مهار رادیکالی  DPPHتاثیر معنا داری در سطح مورد
بررسی داشت( .)p0/05باالترین قدرت رادیکال گیرندگی در زمان  40دقیقه و کمترین قدرت رادیکال گیرندگی در زمان 30
دقیقه مشاهده شد.
باالتر بودن فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPHرا میتوان به محتوای فنولی عصارهها نسبت داد .در کل ،افزایش غلظت
ترکیبات فنولی به طور مستقیم میزان توانایی عصاره های مختلف را در مهار رایکال آزاد افزایش میدهد.
در شدت  20کیلوهرتز ،افزایش زمان استخراج سبب افزایش  IC50شد .در حالیکه در شدت  30و 40کیلو هرتز ،افزایش زمان
استخراج از  20به  30سبب کاهش  IC50و از  20به  40سبب افزایش  IC50گردید .که این میزان افزایش در شدت  30کیلو هرتز
بیشتر از شدت  40کیلو هرتز بود .بیشترین میزان  IC50در شدت  30کیلو هرتز در زمان  40دقیقه مشاهده شد.
روند تغییرات اسید گالیک در شدت و زمان های مختلف با روند تغییرات  IC50متفاوت بود .به نحویکه در شدت های  30و 40کیلو
هرتز افزایش زمان از  20به  30سبب افزایش و از  30به  40سبب کاهش  GAEشد .بیشترین  GAEدر شدت  20و زمان  40دقیقه
مشاهده شد.
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