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چکیده
امروزه به علت اثرات منفی آنتیاکسیدانهای سنتزی ،صنعت غذا توجه بیشتری به آنتیاکسیدانهای طبیعی کرده است.
در این پژوهش ترکیبات فنولی میوه نسترن وحشی ) (Rosa canina L.بعنوان منبع طبیعی آنتیاکسیدان ،با سه حالل
متانول  ،%80اتانول  %50و آب در سه بازه زمانی  12 ،6و  24ساعت استخراج شد و سپس میزان ترکیبات فنولی کل
توسط روش فولین سیوکالتو و میزان ترکیبات فالونوئیدی آن تعیین گردید .همچنین فعالیت آنتیاکسیدانی عصارهها با
سه روش آزمون مهارکنندگی رادیکال آزاد ( DPPHدی فنیل پیکرو هیدرازیل) ،آزمون قدرت احیاکنندگی و فعالیت آنتی-
اکسیدانی کل در غلظتهای مختلف بررسی و با آنتیاکسیدانهای سنتزی  BHAو  BHTمقایسه شد .نتایج این پژوهش
نشان داد که تاثیر نوع حالل بر میزان استخراج معنیدار بوده و باالترین میزان ترکیبات فنولی و فالونوئیدی مربوط به
عصاره متانولی  %80بود .همچنین با افزایش زمان استخراج میزان ترکیبات فنولی افزایش یافت .عصاره متانولی بیشترین
میزان ترکیبات فنولی ( 235/ 29 ± 7 /80میلیگرم گالیک اسید بر گرم عصاره خ) و فالونوئیدی ( 14/ 00 ± 0 /21میلی-
گرم کوئرستین بر گرم عصاره) را داشت .کمترین  IC50در آزمون مهار رادیکال  48/06( DPPHمیلیگرم بر میلیلیتر)،
قدرت احیاکنندگی ( )73/00و آنتی اکسیدانی کل ( 218/72میلیگرم بر میلیلیتر) مربوط به عصاره متانولی بوده است که
در اکثر موارد فعالیت باالتری نسبت به آنتیاکسیدان سنتزی  BHAداشتند .فعالیت آنتیاکسیدانی در عصارهها وابسته
به غلظت بود .نتایج این پژوهش نشان داد میوه نسترن کوهی به عنوان منبع غنی از ترکیبات فنولی و فالونوئیدی است .با
اینحال مطالعه بیشتر جهت بهرهگیری از آن به عنوان یک نگهدارنده در سیستمهای غذایی توصیه میگردد.
واژگان کلیدی :ترکیبات فنولی ،ترکیبات فالونوئیدی ،عصاره ،فعالیت آنتیاکسیدانی ،نسترن وحشی
مقدمه

ملکولهای حساس میباشند (چکروان و همکاران .)2015

آنتیاکسیدانها به دلیل نقش بالقوهای که در صنعت غذا و

ترکیبات فنولی به عنوان متابولیتهای ثانویه گروه

سالمتی بشر دارند بسیار موردتوجه هستند و در مقادیر

بزرگی از ملکولها هستند که به طور گستردهای در

اندک ،قادر به مهار یا به تاخیر انداختن اکسیداسیون

گیاهان توزیع شدهاند .فنولها به عنوان ملکول زیست
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فعال موجود در میوهها دارای ویژگیهای آنتیاکسیدانی

خواص آنتیاکسیدانی میباشند و توجه زیادی به منابع

و ضدالتهابی میباشند .این ترکیبات فعالیت آنتی-

گیاهی به علت ظرفیت آنها در محافظت در برابر تخریب

اکسیدانی خود را از طریق مکانیسمهای مختلف مانند

اکسیداتیو شده است (یی و همکاران  .)2013در این

مهار رادیکالهای آزاد ،تبدیل محصوالت اولیه

راستا ،صنعت غذا توجه بیشتری به آنتیاکسیدانهای

اکسیداسیون به ترکیبات غیراکسیداتیو ،شالتکردن

طبیعی کرده است که بتواند به عنوان افزودنی یا مکمل-

فلزات و کاهش غلظت اکسیژن به انجام میرساند (تلیلی

های غذایی استفاده شود (تلیلی و همکاران .)2014

و همکاران  2015و مواریس و همکاران .)2015

نسترن وحشی با نام علمی Rosa canina L.

ویژگی آنتیاکسیدانی بستگی به حضور و غلظت انواع

خانواده  Rosaceaکه تحت عنوان  dog roseنیز

مختلف ترکیبات فنولی دارد .فالونوئیدها ،آنتوسیانینها،

شناخته میشود به صورت درختچهای به ارتفاع 3-2

تاننها و اسیدهای فنولی از مهمترین ترکیبات فنولی

متر میباشد (اصغری و همکاران  .)2015میوه کاذب این

هستند .رادیکالهای آزاد عامل اصلی بسیاری از

گیاه که  Rose hipنامیده میشود در غذا ،چای یا به

بیماریها هستند .آنتیاکسیدانها رادیکالهای آزاد و

شکل دارو در بسیاری کشورها مورداستفاده قرار می-

آسیب ناشی از گونههای فعال اکسیژن را خنثی میکنند

گیرد .در ایران از این میوه برای تهیه مربا یا ترشی

(سینگ و کوماری .)2015

استفاده میشود (اصغری و همکاران  .)2015گیاه

فالونوییدها یکی از انواع پلیفنولها با اثر آنتیاکسیدانی

نسترن وحشی به دلیل داشتن متابولیتهای ثانویه چون

بسیار باال و سمیت کمتر نسبت به آنتیاکسیدانهای

فالونوییدها ،تاننها ،لیگنین و آنتوسیانین دارای خواص

سنتزی مانند  BHAو  BHTمیباشد (آریانا و همکاران

دارویی بسیاری میباشد (مظفریان  .)1385این میوه

 .)2014این ترکیبات زیست فعال بویژه ترکیبات فنولی به

دارای اثرات آنتیاکسیدانی ،ضدسرطانی ،ضدجهشزایی

عنوان متابولیتهای ثانویه ،بخاطر اثرات سودمند مانند

است( .رومان و همکاران  2013و ارسوی و همکاران

اثرات ضدسرطانی ،ضدلخته شدن و ضدالتهابی .دارای

 .)2015میوه نسترن وحشی یک منبع ارزشمند از

اهمیت فوق العادهای هستند (تلیلی و همکاران .)2014

فیتونوترینتها مانند ویتامین ث،

توکوفرولها ،فنولها،

استرسهای اکسیداتیو منجر به برهم خوردن تعادل بین

کاروتنوئیدها ،قندها ،اسیدهای آلی ،اسیدهای آمینه،

تولید گونههای فعال اکسیژن ( )ROSو ظرفیت سلولی

اسیدهای چرب ضروری ،پکتین و تاننها هستند .میوه

برای سم زدایی آنها شده که منجر به گسترش

این گیاه غنی از پتاسیم ،فسفر و ترکیبات فنولی است.

بیماریهای مزمن میشود .آنتیاکسیدانهای طبیعی و

وجود مقادیر زیاد ویتامین ث ،ترکیبات فنولی،

سنتزی از بیماریهای مختلف ممانعت میکنند .اما با

فالونوئیدی و کاروتنوئیدها ،بتاکاروتن ،گلوتاتیون،

توجه به کارایی بیشتر و اثرات جانبی کمتر آنتی-

آنتوسیانین و لیکوپن میوه نسترن وحشی را به عنوان

اکسیدانهای طبیعی نسبت به آنتیاکسیدانهای سنتزی

یک منبع مهم ترکیبات آنتیاکسیدانی معرفی کرده است

استفاده از این منابع آنتیاکسیدانی ترجیح داده میشود.

(نادپل و همکاران  2016و دمیر و ازکان  2001و ارسوی

همچنین آنتیاکسیدانهای سنتزی تخریب کبد و بیماری

و همکاران  .)2015میوه نسترن کوهی همچنین حاوی

سرطان را افزایش میدهند (چکروان و همکاران .)2015

ویتامینها ی  E ،K ،B2 ،B1و مواد معدنی است (رومان

اخیرا دانشمندان علم غذا و تغذیه پیشنهاد دادند این مواد

و همکاران  .)2013ثابت شده است که میوه این گیاه در

به عنوان بخشی ار رژیم غذایی مصرف شوند .از این رو

درمان برخی بیماریهای مزمن مانند سرماخوردگی،

محققان به فکر یافتن ترکیبات با منشا طبیعی و دارای

آنفوالنزا ،ورم مفاصل ،رماتیسم ،نقرس ،سیاتیک ،زخم

از
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معده ،سنگ صفرا و کلیه موثر است .بعالوه دارای

 40نگهداری شدند .سپس جذب نمونهها با دستگاه

ویژگی ضداکسیداتیو و ضدباکتری میباشد (اصغری و

اسپکتروفتومتر در طول موج  760نانومتر خوانده شد.

همکاران .)2013

اسیدگالیک به عنوان استاندارد برای رسم منحنی

هدف از این پژوهش ،اندازهگیری میزان ترکیبات فنولی

کالیبراسیون بهکار رفت و میزان آن براساس معادل

و فالونوئیدی ،ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی عصارههای

اسید گالیک در گرم عصاره خشک بیان شد .آزمایشها

آبی ،اتانولی و متانولی میوه نسترن کوهی با آزمونهای

در سه تکرار انجام شد و میانگین آنها گزارش شد.

مختلف و مقایسه آن با آنتیاکسیدانهای سنتزی میباشد

اندازه گیری مقدار کل ترکیبات فالونوئیدی

تا بتوان از خواص آنتیاکسیدانی این میوه در صنایع

 0/5میلی لیتر از عصاره درون لوله آزمایش با 1/5

غذایی استفاده بهینه کرد.

میلیلیتر متانول حل شد .سپس  0/1میلیلیتر آلومینیوم

مواد و روشها
میوه نسترن وحشی از منطقه هزارجریب شهر نکا در
شهریور ماه  1394برداشت و بعد از جداسازی هستهها
از میوه ،تا زمان آزمایش در دمای  -18 ˚Cنگهداری
شدند.
استخراج ترکیبات فنولی
میوه نسترن کوهی نگهداری شده در دمای -18 ˚ Cاز
فریزر خارج و توسط آسیاب خانگی کامال خرد شد.
سپس با نسبت  10:1با حالل آب ،متانول  %80و اتانول
 50%مخلوط و بعد از طی مدت زمان استخراج ( 12 ،6و
 24ساعت) با همزدن توسط همزن مغناطیسی در دمای
محیط ،عصارهها با کاغذ واتمن شماره یک فیلتر شدند.
عصارههای الکلی به منظور تبخیر حالل در تبخیرکننده
چرخشی در دمای  40 ˚Cو عصاره آبی در آون با دمای
 45 ˚Cتیمار شده و برای آزمایشات بعدی در دمای ˚C
 -18نگهداری شدند (عربشاهی و عروج.)2007 ،
تعیین میزان ترکیبات فنولی
میزان کل ترکیبات فنولی با روش رنگسنجی فولین-
سیوکالتو اندازهگیری شد (عربشاهی و عروج 20 .)2007
میکرولیتر از محلول عصاره با  1/16میلیلیتر آبمقطر و
 100میکرولیتر معرف فولین سیوکالتو مخلوط شد .در
ادامه بعد از  1تا  8دقیقه  300میکرولیتر از محلول ()20%

کلراید  %10و  0/1میلیلیتر از محلول پتاسیم استات 1
موالر به آنها اضافه شد و پس از 30دقیقه نگهداری در
دمای اتاق جذب نمونهها در طول موج  415نانومتر
خوانده شد .از کوئرستین به عنوان استاندارد برای رسم
منحنی استاندارد استفاده شد (چانگ و همکاران .)2002
ارزیابی فعالیت مهار رادیکال آزاد DPPH

1

توانایی مهار رادیکال آزاد  DPPHبه روش لی و
همکاران ( )2005انجام شد .برای تعیین قدرت عصارهها
در مهار رادیکالهای آزاد  ،DPPHابتدا  3میلیلیتر از
غلظتهای مختلف عصاره در متانول ،75 ،50 ،25( %80
200 ،100و  )400با  1میلیلیتر از محلول متانولی یک
میلیموالر  DPPHبه شدت مخلوط شد .مخلوط حاصل
به مدت  30دقیقه در دمای اتاق و در مکانی تاریک
نگهداری و در نهایت جذب آن در طول موج  517نانومتر
خوانده شد .نمونه شاهد این آزمون شامل  1میلیلیتر از
محلول  DPPHو  3میلیلیتر متانول بود .نتایج با آنتی-
اکسیدانهای سنتزی  BHAو  BHTمقایسه گردید.
جهت بررسی بهتر فعالیت آنتیرادیکالی از فاکتور IC50
استفاده شد که بیانگر درصدی از عصاره است که قادر
به خنثی کردن  %50از رادیکالهای  DPPHاولیه موجود
در محیط است.
× 100

جذب نمونه – جذب شاهد
جذب شاهد

= درصد مهار رادیکال

کربنات سدیم اضافه گردید .نمونهها بعد از هم زدن با
همزن لولهای به مدت  30دقیقه در بنماری با دمای ˚C
- 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl

1
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ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی عصارهها به روش

معرف و  0/1میلیلیتر حالل استفاده شده بود که در

قدرت احیاکنندگی

شرایطی مشابه با بقیه نمونهها انکوبه شده بودند (پرییتو

توانایی عصارهها برای احیا آهن سه ظرفیتی توسط

و همکاران .)1999

روش عربشاهی و عروج ( )2007تعیین شد .در این

تجزیه و تحلیل آماری

روش  1میلیلیتر از غلظتهای مختلف عصاره (،12/5

نتایج به دست آمده با استفاده از روش آنالیز واریانس

 400 ،200 ،150 ،100 ،50 ،25و  )600در حالل

( )ANOVAو مقایسه میانگینها با آزمون چنددامنهای

استخراجی استفاده و با  2/5میلیلیتر بافرفسفات

دانکن ( )P >0/05بر پایه طرح کامال تصادفی انجام شد.

( pH=6.6و  )M=0.2و  2/5میلیلیتر فریسیانیدپتاسیم

آنایز آماری با نرم افزار  SPSSانجام شد .کلیه

( 10گرم در لیتر) کامالً مخلوط شد و به مدت نیم ساعت

آزمایشات در سه تکرار انجام شد.

در دمای  50 ˚Cنگهداری گردید .سپس  2/5میلیلیتر
تریکلرواستیک اسید ( 100گرم در لیتر) به مخلوط فوق
اضافه و کامالً مخلوط شد .سپس نمونهها به مدت 10
دقیقه ( )1700gسانتریفوژ گردید .پس از آن 2/5 ،میلی-
لیتر از محلول رویی با  2/5میلیلیتر آب مقطر و 0/5
میلیلیتر کلریدآهن ( 1( )IIIگرم در لیتر) مخلوط گردید و
در طول موج  700نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر
جذب آن خوانده شد .همچنین از  BHAو  BHTبه
عنوان شاهد مثبت استفاده گردید.
ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی عصارهها به روش
ظرفیت آنتیاکسیدانی کل

2

در این روش غلظتهای مختلف عصاره خشک شده (،50
 500 ،400 ،300 ،200 ،100و  )800در حاللهای
استخراجی تهیه شد .سپس  0/1میلیلیتر از هر یک از
غلظتها و  1میلیلیتر از معرف (مخلوطی از اسید-
سولفوریک  0/6موالر ،فسفاتسدیم  28میلیموالر و
مولیبداتآمونیوم  4میلیموالر) را در لوله اپندروف
ریخته و پس از دربندی به مدت  90دقیقه در بنماری
 95 ˚Cنگهداری شد .بعد از سرد شدن آن تا دمای اتاق،
جذب در طول موج  695نانومتر در برابر یک نمونه
بالنک قرائت گردید . .فاکتور  IC50در بررسی ظرفیت
آنتی اکسیدانی کل عصارهها بیانگر غلظتی از عصاره
است که در طول موج  695نانومتر جذبی معادل 0/5
داشته است .نمونه بالنک حاوی  1میلیلیتر محلول
- Total antioxidant activity

2

نتایج و بحث
میزان ترکیبات فنولی
جدول  1نتایج آنالیز واریانس و مقایسه میانگین مقدار
کل ترکیبات فنولی به دست آمده از حاللهای اتانولی،
متانولی و آبی را در زمانهای مختلف در سطح احتمال
 5درصد نشان میدهد .نوع حالل اثر معنیداری بر
میزان ترکیبات فنولی داشته است به گونهای که در بین
حاللها بیشترین و کمترین میزان استخراج به ترتیب
مربوط به عصاره متانولی و آبی بود .دلیل این تفاوت را
میتوان اینگونه توجیه کرد که آب با ایجاد محیط قطبی،
برخی از ترکیبات فنولی با درجه قطبیت پایین را
استخراج نمیکند .اما حاللهای آلی در ترکیب با آب
توانایی باالیی در استخراج دارند (چرینوس و همکاران
 .)2007پس تفاوت در قطبیت حالل دلیل اصلی تفاوت-
های مشاهده شده در میزان ترکیبات فنولی است
(رومبائو و همکاران  .)2009به همین علت میزان ترکیبات
فنولی استخراج شده با آب کمتر بود .در عوض با
افزودن آب به حاللهای آلی (متانول  %80و اتانول )%50
یک محیط نسبتا قطبی تشکیل گردید که میتواند مقادیر و
انواع بیشتری از ترکیبات فنولی با قطبیت متوسط را
استخراج کند (چرینوس و همکاران  .)2007از طرف دیگر
حضور مقادیر مناسب آب در حالل آلی ،به صورت
مطلوبی موجب افزایش تورم بافت گیاهی گردید که این
تورم ،افزایش سطح تماس بین ماتریکس گیاهی و حالل
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و در نتیجه افزایش استخراج را به همراه داشت (لی و

این معرف هستند بنابراین نیاز به سنجش فعالیت آنتی-

همکاران  .)2010در واقع میزان حاللیت ترکیبات فنولی

اکسیدانی به روشهای دیگر نیز است (محسن و آمار

وابسته به نوع حالل به کار رفته و برهم کنش آنها با

.)2009

ترکیبات فنولی است (سوزوکی و همکاران  .)2002وانگ

میزان ترکیبات فالونوئیدی

و همکاران ( )2007پیشنهاد کردند که مخلوط آبی حالل

میزان کل ترکیبات فالونوئیدی در جدول  2آورده شده

متانول نسبت به آب خالص در استخراج ترکیبات فنولی

است .همچنان که در جدول مشاهده میشود تاثیر حالل

ارجحیت دارد که مطابق با نتایج این تحقیق بود زمان

بر روی میزان استخراج معنیدار بود .حالل متانول

استخراج نیز تاثیر معنیداری روی میزان استخراج

باالترین مقدار ترکیبات فالونوئیدی ( )14/ 00 ± 0 /21و

ترکیبات فنولی کل داشت .زیرا با گذشت زمان حالل

عصاره آبی ( )8/ 22 ± 0 /73نیز کمترین میزان استخراج

فرصت الزم برای نفوذ به درون بافت گیاهی را پیدا کرده

را به خود اختصاص دادند .شارما و همکاران ( )2015در

و همچنین ترکیبات فنولی نیز فرصت کافی برای جدا

بررسی ترکیبات فنولی و فالونوئیدی میوه

Pyrus

شدن از ماتریکس و ورود به حالل داشتند (اسپینگو و

 communisکه از خانواده  Rosaceaeمی باشد گزارش

همکاران .)2007

کردند که عصاره متانولی این میوه حاوی مقادیر باالی

میزان ترکیبات فنولی به تنهایی معیار دقیقی به منظور

ترکیبات فنولی ( 14/5میکروگرم معادل گالیک اسید در

فعالیت آنتیاکسیدانی نیست .زیرا معرف فولینسیوکالتو

هر میلیگرم عصاره) و فالونوئیدی ( 10/3میکروگرم در

به صورت غیراختصاصی با ترکیبات فنولی واکنش می-

هر میلیگرم) میباشد.

دهد و عالوه بر ترکیبات فنولی ،ترکیبات دیگر موجود در
عصارهها مانند اسیدهای آلی ،قندها و  ...نیز قادر به احیا
جدول -1مقدار کل ترکیبات فنولی (میلی گرم گالیک اسید در هر گرم عصاره)
زمان استخراج (ساعت)

حالل
6

24

12

متانول %80

204/ 08 ± 1 /57b

اتانول %50

227/ 48 ± 0 /75a 211/ 70 ± 1 /16b 196/ 00 ± 5 /84bc
149/ 73 ± 5 /66

d

آب

235/ 29 ± 7 /80a 218/ 12 ± 1 /40b
156/ 04 ± 1 /57

d

175/ 75 ± 0 /57

c

حروف مشابه از لحاظ آماری نشاندهنده عدم اختالف معنیدار با یکدیگر میباشد (.)p>0.05
جدول -2مقدار کل ترکیبات فالونوئیدی (میلی گرم به گرم عصاره)
متانول

اتانول

آب

ترکیبات فالونوئیدی 8/ 22 ± 0 /73c 10/ 76 ± 0 /28b 14/ 00 ± 0 /21a
حروف مشابه از لحاظ آماری نشاندهنده عدم اختالف معنیدار با یکدیگر میباشد (.)p>0.05

میزان مهار رادیکال آزاد DPPH

نشاندهنده پتانسیل مهاری آنتیاکسیدانهاست (نایدو و

آنتیاکسیدانها با  DPPHکه یک رادیکال آزاد پایدار

همکاران  .)2008شکل  1میزان کاهش جذب محلول

است واکنش داده و آن را به  αو  αدیفنیل β

 DPPHدر حضور غلظتهای مختلف عصاره نسترن

پیکروهیدرازین تبدیل میکنند .درجه بیرنگ شدن

وحشی را نشان میدهد .نتایج آنالیز واریانس نشان داد
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نوع و غلظت عصارهها تاثیر معنیداری بر فعالیت آنتی-

باالتر ترکیبات فنولی ،به دلیل افزایش تعداد گروههای

اکسیدانی دارد .افزایش غلظت تاثیر معنیداری بر مهار

هیدروکسیل موجود در محیط واکنش ،احتمال دهندگی

رادیکال آزاد  DPPHداشت .با افزایش غلظت ترکیبات

هیدروژن به رادیکالهای آزاد و به دنبال آن قدرت

فنولی به دلیل افزایش تعداد گروههای هیدروکسیل

مهارکنندگی عصاره افزایش مییابد .علت باالتر بودن

دهنده ،احتمال دهندگی هیدروژن به رادیکالهای آزاد

توانایی مهار رادیکال آزاد در عصاره متانولی را به

افزایش مییابد (سانچز و همکاران  .)1999همچنین

میزان ترکیبات فنولی باالتر آن نسبت داد .وقتی

عصارههای متانولی باالترین قدرت مهار رادیکال آزاد

آنتیاکسیدان دهنده اتم هیدروژن به محلول DPPH

 DPPHرا داشتند و عصاره اتانولی و آبی در رتبههای

اضافه میگردد جذب در طول موج  517نانومتر کاهش

بعدی قرار داشتند .تمامی عصارهها در تمام غلظتها

مییابد .زیرا رادیکال آزاد  DPPHمهار میشود (لی و

فعالیت آنتیرادیکالی باالتری نسبت به آنتیاکسیدان

همکاران  .)2005در واقع عصاره میوه نسترن وحشی

سنتزی  BHAداشتند و عصارهها در غلظتهای باالتر

سرشار از ترکیبات فنولی میباشد و این ترکیبات گروه

از  200پیپیام تفاوت معنیداری در قدرت مهارکنندگی

مهمی از ترکیبات گیاهی به عنوان متابولیتهای ثانویه

با آنتیاکسیدان سنتزی  BHTنداشتند .برای مقایسه

را تشکیل میدهند .این ترکیبات بهدلیل داشتن گروههای

بهتر فعالیت ضدرادیکالی عصاره ها از فاکتوری با

هیدروکسیل ،توانایی خنثیسازی رادیکالهای آزاد را

عنوان  IC50استفاده می شود IC50 .به غلظتی از

داشته و میتوانند به عنوان دهنده الکترون یا هیدروژن

عصاره گفته می شود که در آن  %50از رادیکالهای

عمل کنند .تفاوت در فعالیت آنتیرادیکالی عصارههای

آزاد مهار میشود .بنابراین هرچه این غلظت کمتر باشد

مختلف دالیل متعددی میتواند داشته باشد .اما به دلیل

نشاندهنده فعالیت آنتیرادیکالی باالتر عصارههاست.

ساختار پیچیده عصارهها بیان همبستگی میان فعالیت

مقادیر  IC50عصارهها در جدول  2آورده شده است.

آنتیرادیکالی و ترکیبات موجود در عصارهها به آسانی

در مقایسه با آنتیاکسیدانهای سنتزی ،عصارهها IC50

امکانپذیر نیست که میتوان به تفاوت در نوع و مقدار

کمتر و در نتیجه فعالیت آنتیاکسیدانی باالتری نسبت به

ترکیبات موثر موجود در آنها نسبت داد .اطالعات

آنتیاکسیدان سنتزی  BHAداشتند .فعالیت آنتی-

بدست آمده روشن کرد که عمل عصارهها به عنوان

اکسیدانی ترکیبات فنولی مانند فالونوئیدها بستگی به

مهارکننده رادیکال آزاد میباشد و عصارهها حاوی

ساختار شیمیایی آنها ،بویژه توزیع گروههای

آنتیاکسیدانهای اولیه هستند که با رادیکالهای آزاد

هیدروکسیل دارد .یک غلظت بحرانی از ترکیبات فنولی

واکنش میدهند .اسریکانت و همکاران ( )2013در

برای مهار رادیکالهای آزاد کافی است .احتماال در

بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره musa rosacea

غلظتهای باالتر به دلیل پیدایش نوعی اشباعشدگی

گزارش کردند که میزان  IC50عصاره الکی ،استونی و

افزایش غلظت تاثیر معنیداری روی میزان مهار

هگزانی در آزمون مهار رادیکال  DPPHبه ترتیب ،116

رادیکالهای آزاد ندارد .در کل ،افزایش غلظت ترکیبات

 245و  516میکروگرم بر میلیلیتر بود و فعالیت آنتی-

فنولی بطور مستقیم میزان توانایی عصارههای مختلف

اکسیدانی آنها وابسته به غلظت بود که همسو با نتایج

را در مهار رادیکال آزاد افزایش میدهد .در غلظتهای

این پژوهش میباشد.
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شکل  -1مقایسه میانگین درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد  DPPHغلضتهای مختلف عصاره نسترن وحشی
حروف مشابه از لحاظ آماری نشاندهنده عدم اختالف معنیدار با یکدیگر میباشد (.)p>0.05

ارزیابی قدرت احیاکنندکی عصارههای حاصل از

فنولی میباشد .در مقایسه با آنتی اکسیدانهای سنتزی،

نسترن وحشی

عصارههای الکلی فعالیت آنتیاکسیدانی باالتری نسبت

در این روش ،احیا آهن ( ) IIIبه عنوان معیاری برای

به  BHAداشتند .دلیل اختالف مشاهده شده بین

قابلیت الکتروندهی به کار میرود .قدرت احیاکنندگی

عصارهها به دلیل استخراج ترکیبات فنولی متفاوت

مرتبط با فعالیت آنتیاکسیدانی ترکیبات زیستی میباشد

توسط حاللهای مختلف میباشد (رومبائو و همکاران

(عربشاهی و عروج  .)2007در روش قدرت احیاکنندگی،

 .)2009گائو و همکاران ( )2015ضمن تعیین میزان

جذب نوری نمونهها رابطه مستقیمی با قدرت

ترکیبات فنولی و فالونوئیدی میوه ازگیل ،فعالیت آنتی-

احیاکنندگی دارد .یعنی جذب نوری بیشتر بیانگر

اکسیدانی آنها را بررسی کردند .یافته ها حاکی از آن

خاصیت احیاکنندگی بیشتر است .شکل  2قدرت

بود میزان ترکیبات فنولی حاصل از سه حالل آب،

احیاکنندگی عصارههای حاصل از حاللهای مختلف و

متانول و استن از  1/59تا  14/48میلی گرم گالیک اسید

مقایسه آن با آنتیاکسیدانهای سنتزی را نشان میدهد.

در هر گرم نمونه متغیر بود که دلیل این تفاوت را در

ارتباط مستقیم بین افزایش غلظت عصارهها و فعالیت

حاللیت متفاوت ترکیبات فنولی دانستند .همچنین میزان

احیاکنندگی آنها وجود دارد .همانطور که مشاهده می-

فالونوئید این سه عصاره از  2/21تا  11/19میلیگرم

شود عصاره متانولی باالترین نیروی احیاکنندگی را

روتین در هر گرم نمونه متغیر بود .در آزمون مهار

داشت .معموال برای مقایسه قدرت احیاکنندگی از فاکتور

رادیکال آزاد میزان IC50

برابر 86/34 – 336/10

 IC50استفاده میشود که بیانگر غلظتی از عصاره است

میکروگرم بر میلیلیتر و در آزمون قدرت احیاکنندگی

که در طول موج  700نانومتر جذبی معادل  0/5داشته

برابر  22تا  88میکروگرم در هر میلیلیتر بود که بیان-

باشد .بنابراین هر چه این غلظت کمتر باشد نشاندهنده

گر تاثیر حالل استخراج کننده بر میزان فعالیت آنتی-

قدرت احیاکنندگی باالتر عصارهها و در نتیجه فعالیت

اکسیدانی بوده است.

آنتیاکسیدانی بیشتر آنهاست که به دلیل وجود ترکیبات
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شکل  -2مقایسه میانگین نیروی احیاکنندگی غلظتهای مختلف عصاره نسترن وحشی
حروف مشابه از لحاظ آماری نشاندهنده عدم اختالف معنیدار با یکدیگر میباشد (.)p>0.05

بررسی ظرفبت آنتی اکسیدانی کل عصاره ها

مختلف دانستند (سانگ و همکاران  .)2015در بررسی

این روش بر مبنای کاهش مولیبدن ( )VIبه مولیبدن

فعالیت آنتی اکسیدانی  25نوع مختلف نسترن در کشور

( )Vتوسط عصاره و در نتیجه تشکیل کمپلکس فسفات

ترکیه با روش مهار رادیکال آزاد  DPPHو قدرت

مولیبدن ( )Vسبز رنگ میباشد .با توجه به شکل ،5

احیاکنندگی آهن ارسوی و همکاران ( )2015گزارش

نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تاثیر نوع حالل و

کردند که میزان  IC50در آزمون مهار رادیکال آزاد

غلظت بر فعالیت آنتیاکسیدانی عصارهها معنیدار است.

 ،DPPHاز  1/1تا  2/68میلیگرم بر میلیلیتر متغیر

نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصارهها ،فعالیت

بود .همچنین در آزمون قدرت احیاکنندگی میزان فعالیت

آنتیاکسیدانی کل افزایش یافت .تمامی عصارهها فعالیت

شالتکنندگی آهن بین  %50تا  %61/26متغیر بود .میزان

آنتیاکسیدانی باالتری نسبت به  BHAداشتند و عصاره

ترکیبات فنولی از  20/12تا  32/2میلیگرم معادل

متانولی در غلظتهای باال اختالف معنیداری با آنتی-

اسیدگالیک در هر گرم نمونه بود که بیانگر این مطلب

اکسیدان سنتزی  BHTنداشت .همانطور که مشاهده

است که میزان ترکیبات فنولی در نسترن وحشی بومی

میشود همه عصارهها فعالیت آنتیاکسیدانی باالتری

ایران باالتر از نسترن رشد کرده در ترکیه میباشد.

نسبت به آنتیاکسیدان سنتزی  BHAداشتند .فعالیت

دلیل این تفاوت را میتوان در ارتفاع محل رویش ،مرحله

آنتیاکسیدانی به شدت وابسته به نوع حالل بهکار برده

رشد و نمو و آب و هوا ،نوع ترکیبات فنولی ،ژنوتیپ

شده میباشد که دلیل اهمیت نوع حالل بهکار برده را،

گیاه ،محل کشت گیاه و همچنین تفاوت در میزان

پتانسیل آنتیاکسیدانی متفاوت ترکیبات فنولی با قطبیت

رسیدگی میوهها دانست (ارسوی و همکاران .)2015
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شکل  -3مقایسه میانگین فعالیت آنتیاکسیدانی کل غلظتهای مختلف عصاره نسترن وحشی
حروف مشابه از لحاظ آماری نشاندهنده عدم اختالف معنیدار با یکدیگر میباشد (.)p>0.05
جدول  -3مقایسه میانگین مقادیر مختلف ( IC50میکروگرم در هر میلی لیتر) عصاره میوه نسترن وحشی در آزمونهای
مختلف
عصاره
روش آزمون

آنتیاکسیدان سنتزی

عصاره متانولی عصاره اتانولی عصاره آبی BHA

BHT

مهار رادیکال DPPH
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ظرفیتآنتیاکسیدانیکل 218/72d

61/88

188/00

حروف مشابه از لحاظ آماری نشاندهنده عدم اختالف معنیدار با یکدیگر میباشد (.)p>0.05

نتیجه گیری کلی

مضرات آنتیاکسیدانهای سنتزی از عصاره میوه

به طور کلی میتوان نتیجه گرفت میوه نسترن کوهی

نسترن وحشی میتوان در صنعت غذا و دارو تحت

سرشار از ترکیبات فنولی مانند فالونوئیدهاست و

عنوان منبع آنتی اکسیدانهای طبیعی بهره برد .با این

فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره آن به روشهای مختلف

حال پژوهش بیشتر جهت بهرهگیری از آن در

ثابت شد .همچنین اثر حالل و زمان استخراج بر میزان

سیستمهای غذایی توصیه میگردد.
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Abstract
Nowadays due to undesirable effects of synthesis antioxidant, food industry has paid more attention
to the natural antioxidants. In this study, Phenolic compounds of Rosa canina L. as a natural source
of antioxidant was extracted with methanol 80%, ethanol 50% and water in three times (6, 12 and
24 hours) and then Total Phenolic contents were determined by Folin Ciocaltue assay and flavonoid
contents were measured. Also the antioxidant activity of extracts was assessed through DPPH (2, 2diphenyl-1- picrylhydrazyl) radical-scavenging activity, reducing power assay and total antioxidant
activity in different concentration and compared to synthetic antioxidants, BHA and BHT. The
results of this study showed that solvent was effective on extraction of phenolic compounds
significantly and Methanol 80% was optimum solvent in extraction of phenolic and flavonolid
compound from Rosa canina L. methanolic extract of Rosa canina fruit had highest total phenol
(235.29 ± 7.80 mg gallic acid per g dry extract) and flavonoid (14/00 ± 0.21 mg quercetin per g dry
extract) contents. Methanol extract had lowest IC50 in DPPH radical-scavenging activity (48.06 mg/
ml), reducing power (73.00 mg/ml) and total antioxidant capacity (218.72). In most cases
antioxidant activity of extract was higher as compared to BHA. Extracts showed antioxidant activity
in a concentration-dependent way. Result of this study showed that Rosa canina fruit is a potential
source of natural antioxidants but more investigation was suggested to use of them as a preservative
in food products.
Keywords: Phenolic compound, Flavonoid compound, Extract, Antioxidant activity, Rosa canina L.

