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 چکیده

است.  هکرد های طبیعیاکسیدانه آنتیهای سنتزی، صنعت غذا توجه بیشتری باکسیدانبه علت اثرات منفی آنتی امروزه

ل با سه حالاکسیدان، بعنوان منبع طبیعی آنتی (.Rosa canina L)در این پژوهش ترکیبات فنولی میوه نسترن وحشی 

 کل یمیزان ترکیبات فنول شد و سپسساعت استخراج  24و  12، 6 یزمان بازه و آب  در سه %50، اتانول %80متانول 

 ها بارهاکسیدانی عصافعالیت آنتیهمچنین  .گردید تعیین آن ن ترکیبات فالونوئیدیمیزا و توسط روش فولین سیوکالتو

-ت آنتیاحیاکنندگی و فعالی قدرت)دی فنیل پیکرو هیدرازیل(، آزمون  DPPHسه روش آزمون مهارکنندگی رادیکال آزاد 

وهش نتایج این پژ مقایسه شد. BHTو  BHAسنتزی  هایاکسیدانهای مختلف بررسی و با آنتیاکسیدانی کل در غلظت

ط به ئیدی مربوو باالترین میزان ترکیبات فنولی و فالونو دار بودهحالل بر میزان استخراج معنینوع نشان داد که تاثیر 

بیشترین لی عصاره متانومیزان ترکیبات فنولی افزایش یافت. با افزایش زمان استخراج  نینچبود. هم %80عصاره متانولی 

-میلی 14/ 00 ± 0 /21( و فالونوئیدی )خ گرم گالیک اسید بر گرم عصارهمیلی 235/ 29 ± 7 /80میزان ترکیبات فنولی )

یتر(، لگرم بر میلیمیلی 06/48) DPPHدر آزمون مهار رادیکال  50ICکمترین  .را داشتگرم کوئرستین بر گرم عصاره( 

وده است که بلیتر( مربوط به عصاره متانولی میلی گرم برمیلی 72/218و آنتی اکسیدانی کل )( 00/73احیاکنندگی ) قدرت

وابسته  هااکسیدانی در عصارهداشتند. فعالیت آنتی BHAاکسیدان سنتزی باالتری نسبت به آنتیارد فعالیت در اکثر مو

ا ب. استئیدی منبع غنی از ترکیبات فنولی و فالونو به عنوانمیوه نسترن کوهی نشان داد نتایج این پژوهش  به غلظت بود.

 گردد.های غذایی توصیه میبه عنوان یک نگهدارنده در سیستم گیری از آنبیشتر جهت بهره حال مطالعهاین
 

  نسترن وحشی، اکسیدانیفعالیت آنتیترکیبات فالونوئیدی، عصاره، ترکیبات فنولی، : کلیدی واژگان

 

 مقدمه

ای که در صنعت غذا و اکسیدانها به دلیل نقش بالقوهآنتی

در مقادیر  بشر دارند بسیار موردتوجه هستند و سالمتی

داسیون اندک، قادر به مهار یا به تاخیر انداختن اکسی

 .(2015 )چکروان و همکاران باشندمیهای حساس ملکول

های ثانویه گروه کیبات فنولی به عنوان متابولیتتر

ای در ها هستند که به طور گستردهبزرگی از ملکول

ن ملکول زیست ها به عنوااند. فنولگیاهان توزیع شده
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 اکسیدانیآنتی هایژگیها دارای ویفعال موجود در میوه

-د. این ترکیبات فعالیت آنتینباشضدالتهابی میو 

های مختلف مانند اکسیدانی خود را از طریق مکانیسم

های آزاد، تبدیل محصوالت اولیه رادیکال مهار

 ردنکغیراکسیداتیو، شالت ترکیباتاکسیداسیون به 

رساند )تلیلی به انجام می غلظت  اکسیژنکاهش  و فلزات

 (. 2015و مواریس و همکاران  2015و همکاران 

اکسیدانی بستگی به حضور و غلظت انواع ویژگی آنتی

 ها،ی دارد. فالونوئیدها، آنتوسیانینمختلف ترکیبات فنول

ترکیبات فنولی و اسیدهای فنولی از مهمترین  هاتانن

   های آزاد عامل اصلی بسیاری از هستند. رادیکال

های آزاد و ها رادیکالاکسیدانها هستند. آنتیبیماری

کنند  اکسیژن را خنثی می های فعالآسیب ناشی از گونه

 (. 2015)سینگ و کوماری 

اکسیدانی ر آنتیها با اثفنولفالونوییدها یکی از انواع پلی

های اکسیدانو سمیت کمتر نسبت به آنتیر باال بسیا

باشد )آریانا و همکاران می BHTو  BHAسنتزی مانند 

(. این ترکیبات زیست فعال بویژه ترکیبات فنولی به 2014

های ثانویه، بخاطر اثرات سودمند مانند ن متابولیتعنوا

التهابی. دارای اثرات ضدسرطانی، ضدلخته شدن و ضد

(. 2014ستند )تلیلی و همکاران ای هاهمیت فوق العاده

برهم خوردن تعادل بین های اکسیداتیو منجر به استرس

( و ظرفیت سلولی ROSهای فعال اکسیژن )تولید گونه

    که منجر به گسترش  شدهبرای سم زدایی آنها 

های طبیعی و اکسیدانشود. آنتیمیهای مزمن بیماری

کنند. اما با های مختلف ممانعت میسنتزی از بیماری

-و اثرات جانبی کمتر آنتی بیشتر کاراییتوجه به 

سنتزی های اکسیدانهای طبیعی نسبت به آنتیاکسیدان

شود. می اکسیدانی ترجیح دادهاستفاده از این منابع آنتی

بد و  بیماری های سنتزی تخریب کاکسیدانچنین آنتیهم

(. 2015د )چکروان و همکاران ندهسرطان را افزایش می

اخیرا دانشمندان علم غذا و تغذیه پیشنهاد دادند این مواد 

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

محققان به فکر یافتن ترکیبات با منشا طبیعی و دارای 

باشند و  توجه زیادی به منابع اکسیدانی میخواص آنتی

تخریب گیاهی به علت ظرفیت آنها در محافظت در برابر 

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

های اکسیدانا توجه بیشتری به آنتیصنعت غذ راستا،

-تواند به عنوان افزودنی یا مکملباست که  کردهطبیعی 

 (.2014های غذایی استفاده شود )تلیلی و همکاران 

از   .Rosa canina Lنسترن وحشی با نام علمی  

نیز  dog roseکه تحت عنوان  Rosaceaخانواده 

 3-2تفاع ای به اردرختچهشود به صورت شناخته می

میوه کاذب این  (.2015باشد )اصغری و همکاران می متر

شود در غذا، چای یا به نامیده می Rose hipگیاه که 

-یاری کشورها مورداستفاده قرار میشکل دارو در بس

مربا یا ترشی ای تهیه گیرد. در ایران از این میوه بر

گیاه (. 2015شود )اصغری و همکاران می استفاده

ای ثانویه چون هتابولیتنسترن وحشی به دلیل داشتن م

لیگنین و آنتوسیانین دارای خواص  ها،فالونوییدها، تانن

. این میوه (1385باشد )مظفریان دارویی بسیاری می

زایی شجهاکسیدانی، ضدسرطانی، ضددارای اثرات آنتی

و ارسوی و همکاران  2013. )رومان و همکاران ستا

یک منبع ارزشمند از  (. میوه نسترن وحشی2015

ها، ها، فنولتوکوفرول   ها مانند ویتامین ث، فیتونوترینت

 کاروتنوئیدها، قندها، اسیدهای آلی، اسیدهای آمینه،

ها هستند. میوه تانن و اسیدهای چرب ضروری، پکتین

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

لی، ووجود مقادیر زیاد ویتامین ث، ترکیبات فن

فالونوئیدی و کاروتنوئیدها، بتاکاروتن، گلوتاتیون، 

لیکوپن میوه نسترن وحشی را به عنوان  و آنتوسیانین

اکسیدانی معرفی کرده است مهم ترکیبات آنتی یک منبع

و ارسوی  2001کان و دمیر و از 2016)نادپل و همکاران 

نین حاوی نسترن کوهی همچ (. میوه2015و همکاران 

)رومان  استو مواد معدنی  1B ،2B ،K ،Eی ها ویتامین

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

های مزمن مانند سرماخوردگی، درمان برخی بیماری

رماتیسم، نقرس، سیاتیک، زخم آنفوالنزا، ورم مفاصل، 
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سنگ صفرا و کلیه موثر است. بعالوه دارای معده، 

باشد )اصغری و ویژگی ضداکسیداتیو و ضدباکتری می

 (. 2013همکاران 

گیری میزان ترکیبات فنولی اندازه پژوهش،هدف از این  

های اکسیدانی عصارهفالونوئیدی، ارزیابی فعالیت آنتیو 

های ونتانولی میوه نسترن کوهی با آزمآبی، اتانولی و م

باشد اکسیدانهای سنتزی میمختلف و مقایسه آن با آنتی

اکسیدانی این میوه در صنایع تا بتوان از خواص آنتی

 غذایی استفاده بهینه کرد.
 

 هامواد و روش

میوه نسترن وحشی از منطقه هزارجریب شهر نکا در 

ها برداشت و بعد از جداسازی هسته 1394شهریور ماه 

نگهداری  -C˚ 18 آزمایش در دمای از میوه، تا زمان

 شدند.

  استخراج ترکیبات فنولی

از    -C˚ 18 نگهداری شده در دمای میوه نسترن کوهی

فریزر خارج و توسط آسیاب خانگی کامال خرد شد. 

و اتانول  %80با حالل آب، متانول  10:1سپس با نسبت 

و  12، 6) مخلوط و بعد از طی مدت زمان استخراج 50%

ر دمای دهمزن مغناطیسی  زدن توسطهم ساعت( با 24

اتمن شماره یک فیلتر شدند. ها با کاغذ و، عصارهمحیط

های الکلی به منظور تبخیر حالل در تبخیرکننده عصاره

و عصاره آبی در آون با دمای  C˚ 40چرخشی در دمای 

C˚ 45 و برای آزمایشات بعدی در دمای تیمار شده C˚ 

 .(2007)عربشاهی و عروج،  نگهداری شدند -18

 تعیین میزان ترکیبات فنولی

-سنجی فولینمیزان کل ترکیبات فنولی با روش رنگ

 20(. 2007عربشاهی و عروج ) گیری شداندازهسیوکالتو 

مقطر و لیتر آبمیلی 16/1میکرولیتر از محلول عصاره با 

شد. در میکرولیتر معرف فولین سیوکالتو مخلوط  100

( %20میکرولیتر از محلول ) 300دقیقه  8تا  1ادامه بعد از 

ها بعد از هم زدن با کربنات سدیم اضافه گردید. نمونه

 ˚Cماری با دمای دقیقه در بن 30ای به مدت همزن لوله

ها با دستگاه نگهداری شدند. سپس جذب نمونه 40

 .نانومتر خوانده شد 760اسپکتروفتومتر در طول موج 

گالیک به عنوان استاندارد برای رسم منحنی اسید

 کار رفت و میزان آن براساس معادلکالیبراسیون به

ها بیان شد. آزمایش عصاره خشکدر گرم  گالیک اسید

 در سه تکرار انجام شد و میانگین آنها گزارش شد.

 یاندازه گیری مقدار کل ترکیبات فالونوئید

 5/1لوله آزمایش با ره درون میلی لیتر از عصا 5/0

لومینیوم لیتر آمیلی 1/0سپس  .لیتر متانول حل شدمیلی

 1لیتر از محلول پتاسیم استات میلی 1/0و   %10کلراید 

در  نگهداری دقیقه 30پس ازو  اضافه شدموالر به آنها 

نانومتر  415در طول موج  هانمونه دمای اتاق جذب

خوانده شد. از کوئرستین به عنوان استاندارد برای رسم 

 (. 2002منحنی استاندارد استفاده شد )چانگ و همکاران 

 DPPH1ارزیابی فعالیت مهار رادیکال آزاد 

به روش لی و  DPPHتوانایی مهار رادیکال آزاد 

ها ( انجام شد. برای تعیین قدرت عصاره2005همکاران )

لیتر از میلی 3، ابتدا DPPHهای آزاد در مهار رادیکال

، 75، 50، 25) %80های مختلف عصاره در متانول غلظت

لیتر از محلول متانولی یک میلی 1( با 400و 200، 100

به شدت مخلوط شد. مخلوط حاصل  DPPHموالر میلی

دقیقه در دمای اتاق و در مکانی تاریک  30به مدت 

نانومتر  517نهایت جذب آن در طول موج نگهداری و در 

لیتر از میلی 1خوانده شد. نمونه شاهد این آزمون شامل 

-نتایج با آنتی. لیتر متانول بودمیلی 3و  DPPHمحلول 

مقایسه گردید.  BHTو  BHAهای سنتزی اکسیدان

 50ICرادیکالی از فاکتور جهت بررسی بهتر فعالیت آنتی

دی از عصاره است که قادر استفاده شد که بیانگر درص

اولیه موجود  DPPHهای از رادیکال %50به خنثی کردن 

 . در محیط است

 100 × 
 جذب شاهد –جذب نمونه 

 = درصد مهار رادیکال
 جذب شاهد

                                                           
1- 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 
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ها به روش اکسیدانی عصارهارزیابی فعالیت آنتی

 کنندگیقدرت احیا

 ها برای احیا آهن سه ظرفیتی توسطتوانایی عصاره

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

، 5/12های مختلف عصاره )لیتر از غلظتمیلی 1روش 

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

فسفات لیتر بافرمیلی 5/2استخراجی استفاده و با 

(pH=6.6  وM=0.2 و )پتاسیم سیانیدلیتر فریمیلی 5/2

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

لیتر میلی 5/2نگهداری گردید. سپس   C˚ 50 در دمای

گرم در لیتر( به مخلوط فوق  100استیک اسید )کلروتری

 10ها به مدت مخلوط شد. سپس نمونه اضافه و کامالً

-میلی 5/2وژ گردید. پس از آن، فسانتری (g1700دقیقه )

 5/0مقطر و  لیتر آبمیلی 5/2لیتر از محلول رویی با 

د و گرم در لیتر( مخلوط گردی III( )1آهن )لیتر کلریدمیلی

نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر  700در طول موج 

به  BHTو  BHAجذب آن خوانده شد. همچنین از 

 عنوان شاهد مثبت استفاده گردید.

ها به روش اکسیدانی عصارهارزیابی فعالیت آنتی

 2اکسیدانی کلظرفیت آنتی

، 50های مختلف عصاره خشک شده )در این روش غلظت

های ( در حالل800و  500، 400، 300، 200، 100

لیتر از هر یک از میلی 1/0استخراجی تهیه شد. سپس 

-لیتر از معرف )مخلوطی از اسیدمیلی 1ها و غلظت

موالر و میلی 28سدیم موالر، فسفات 6/0سولفوریک 

موالر( را در لوله اپندروف میلی 4وم آمونیمولیبدات

  ماریدقیقه در بن 90ریخته و پس از دربندی به مدت 

C˚ 95  ،نگهداری شد. بعد از سرد شدن آن تا دمای اتاق

نانومتر در برابر یک نمونه  695جذب در طول موج 

در بررسی ظرفیت  50IC. فاکتور بالنک قرائت گردید. 

ها بیانگر غلظتی از عصاره آنتی اکسیدانی کل عصاره

 5/0نانومتر جذبی معادل  695است که در طول موج 

لیتر محلول میلی 1نمونه بالنک حاوی داشته است. 

                                                           
2- Total antioxidant activity 

لیتر حالل استفاده شده بود که در میلی 1/0معرف و 

پرییتو ها انکوبه شده بودند )شرایطی مشابه با بقیه نمونه

 (.1999و همکاران 

  تجزیه و تحلیل آماری

نتایج به دست آمده با استفاده از روش آنالیز واریانس 

(ANOVAو مقایسه میانگین )ای دامنهها با آزمون چند

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

انجام شد. کلیه  SPSSآنایز آماری با نرم افزار 

 آزمایشات در سه تکرار انجام شد.
 

 نتایج و بحث

 میزان ترکیبات فنولی 

نتایج آنالیز واریانس و مقایسه میانگین مقدار  1جدول 

های اتانولی، کل ترکیبات فنولی به دست آمده از حالل

لف در سطح احتمال های مخترا در زمان یمتانولی و آب

داری بر دهد. نوع حالل اثر معنیدرصد نشان می 5

ی که در بین امیزان ترکیبات فنولی داشته است به گونه

مترین میزان استخراج به ترتیب ها بیشترین و کحالل

. دلیل این تفاوت را ولی و آبی بودمربوط به عصاره متان

گونه توجیه کرد که آب با ایجاد محیط قطبی، توان اینمی

ه قطبیت پایین را برخی از ترکیبات فنولی با درج

آب های آلی در ترکیب با د. اما حاللکناستخراج نمی

توانایی باالیی در استخراج دارند )چرینوس و همکاران 

-تفاوتاصلی (. پس تفاوت در قطبیت حالل دلیل 2007

های مشاهده شده در میزان ترکیبات فنولی است 

به همین علت میزان ترکیبات . (2009)رومبائو و همکاران 

. در عوض با کمتر بودفنولی استخراج شده با آب 

( %50و اتانول  %80های آلی )متانول افزودن آب به حالل

تواند مقادیر و که می گردیدیک محیط نسبتا قطبی تشکیل 

انواع بیشتری از ترکیبات فنولی با قطبیت متوسط را 

(. از طرف دیگر 2007چرینوس و همکاران استخراج کند )

حضور مقادیر مناسب آب در حالل  آلی، به صورت 

که این گردید یاهی مطلوبی موجب افزایش تورم بافت گ

تورم، افزایش سطح تماس بین ماتریکس گیاهی و حالل 



 69                                              رانارزیابي میزان ترکیبات فنولي، فالونوئیدي  و فعالیت آنتي اکسیداني عصاره آبي و الکلي میوه نسترن وحشي شمال ای

 

)لی و و در نتیجه افزایش استخراج را به همراه داشت 

در واقع میزان حاللیت ترکیبات فنولی (. 2010همکاران 

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

وانگ  (.2002ترکیبات فنولی است )سوزوکی و همکاران 

( پیشنهاد کردند که مخلوط آبی حالل 2007و همکاران )

رکیبات فنولی متانول نسبت به آب خالص در استخراج ت

زمان   ارجحیت دارد که مطابق با نتایج این تحقیق بود

داری روی میزان استخراج استخراج نیز تاثیر معنی

ترکیبات فنولی کل داشت. زیرا با گذشت زمان حالل 

را پیدا کرده به درون بافت گیاهی رای نفوذ الزم بفرصت 

و همچنین ترکیبات فنولی نیز فرصت کافی برای جدا 

)اسپینگو و ند از ماتریکس و ورود به حالل داشتشدن 

 (.2007همکاران 

عیار دقیقی به منظور میزان ترکیبات فنولی  به تنهایی م

سیوکالتو اکسیدانی نیست. زیرا معرف فولینفعالیت آنتی

-تصاصی با ترکیبات فنولی واکنش میصورت غیراخ به

لی، ترکیبات دیگر موجود در د و عالوه بر ترکیبات فنوهد

و ... نیز قادر به احیا  قندهااسیدهای آلی،  ها مانندعصاره

-ابراین نیاز به سنجش فعالیت آنتیاین معرف هستند بن

)محسن و آمار  است های دیگر نیزاکسیدانی به روش

2009.) 

 زان ترکیبات فالونوئیدیمی

آورده شده  2میزان کل ترکیبات فالونوئیدی در جدول 

شود تاثیر حالل در جدول مشاهده میچنان که است. هم

. حالل متانول دار بودروی میزان استخراج معنی بر

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

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

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

 Pyrusبررسی ترکیبات فنولی و فالونوئیدی میوه 

communis  که از خانوادهRosaceae  می باشد گزارش

که عصاره متانولی این میوه حاوی مقادیر باالی  کردند

اسید در میکروگرم معادل گالیک  5/14ترکیبات فنولی )

میکروگرم در  3/10و فالونوئیدی ) گرم عصاره( میلیهر 

 .باشدگرم( میمیلیهر 

 

 (م گالیک اسید در هر گرم عصارهیلی گرفنولی )م مقدار کل ترکیبات -1جدول

 حالل

 

 زمان استخراج )ساعت(

6 12 24 

 57b b40/ 1 ± 12 /218 a80/ 7 ± 29 /235/ 1 ± 08 /204 %80متانول 

 cb84/ 5 ± 00 /196 b16/ 1 ± 70 /211 a75/ 0 ± 48 /227 %50اتانول 

 d66/ 5 ± 73 /149 d57/ 1 ± 04 /156 c57/ 0 ± 75 /175 آب

 (.p>0.05باشد )دار با یکدیگر میدهنده عدم اختالف معنینشان حروف مشابه از لحاظ آماری
 

 (وئیدی )میلی گرم به گرم عصارهترکیبات فالونمقدار کل  -2جدول

 آب       اتانول       متانول      

 a21/ 0 ± 00 /14 b28/ 0 ± 76 /10 c73/ 0 ± 22 /8 ترکیبات فالونوئیدی 

 (.p>0.05)باشد دار با یکدیگر میدهنده عدم اختالف معنینشانحروف مشابه از لحاظ آماری 

 

 DPPHمیزان مهار رادیکال آزاد 

که یک رادیکال آزاد پایدار  DPPHها با اکسیدانآنتی

 βفنیل دی αو  αاست واکنش داده و آن را به 

رنگ شدن کنند. درجه بیپیکروهیدرازین تبدیل می

نایدو و هاست )اکسیداندهنده پتانسیل مهاری آنتینشان

میزان کاهش جذب محلول  1شکل  (.2008همکاران 

DPPH نسترن  های مختلف عصارهدر حضور غلظت

نتایج آنالیز واریانس نشان داد دهد. میرا نشان  وحشی
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-اری بر فعالیت آنتیدها تاثیر معنینوع و غلظت عصاره

داری بر مهار افزایش غلظت تاثیر معنی .اکسیدانی دارد

با افزایش غلظت ترکیبات  داشت. DPPHرادیکال آزاد 

های هیدروکسیل فنولی به دلیل افزایش تعداد گروه

های آزاد هیدروژن به رادیکال ، احتمال دهندگیدهنده

ن همچنی. (1999سانچز و همکاران ) یابدافزایش می

ت مهار رادیکال آزاد های متانولی باالترین قدرعصاره

DPPH  هایرتبهرا داشتند و عصاره اتانولی و آبی در 

ها ها در تمام غلظتتمامی عصاره بعدی قرار داشتند.

اکسیدان رادیکالی باالتری نسبت به آنتیفعالیت آنتی

های باالتر ها در غلظتداشتند و عصاره BHAسنتزی 

داری در قدرت مهارکنندگی ام تفاوت معنیپیپی 200از 

مقایسه برای  نداشتند. BHTاکسیدان سنتزی با آنتی

رادیکالی عصاره ها از فاکتوری با بهتر فعالیت ضد

به غلظتی از  50CIاستفاده می شود.  50CIعنوان 

های از رادیکال %50 عصاره گفته می شود که در آن

بنابراین هرچه این غلظت کمتر باشد . شودآزاد مهار می

 هاست.رادیکالی باالتر عصارهدهنده فعالیت آنتینشان

 آورده شده است. 2ها در جدول عصاره 50CIمقادیر 

 50CIا هعصاره های سنتزی،اکسیداندر مقایسه با آنتی

اکسیدانی باالتری نسبت به فعالیت آنتیکمتر و در نتیجه 

-فعالیت آنتیداشتند.  BHAاکسیدان سنتزی آنتی

اکسیدانی ترکیبات فنولی مانند فالونوئیدها بستگی به 

های گروهساختار شیمیایی آنها، بویژه توزیع 

یک غلظت بحرانی از ترکیبات فنولی  .هیدروکسیل دارد

های آزاد کافی است. احتماال در برای مهار رادیکال

شدگی های باالتر به دلیل پیدایش نوعی اشباعغلظت

داری روی میزان مهار یافزایش غلظت تاثیر معن

های آزاد ندارد. در کل، افزایش غلظت ترکیبات رادیکال

های مختلف فنولی بطور مستقیم میزان توانایی عصاره

های دهد. در غلظترا در مهار رادیکال آزاد افزایش می

های باالتر ترکیبات فنولی، به دلیل افزایش تعداد گروه

 دهندگیحتمال هیدروکسیل موجود در محیط واکنش، ا

های آزاد و به دنبال آن قدرت هیدروژن به رادیکال

یابد. علت باالتر بودن مهارکنندگی عصاره افزایش می

 را به متانولیدر عصاره  توانایی مهار رادیکال آزاد

وقتی . آن نسبت داد باالتر ترکیبات فنولی میزان

 DPPHاتم هیدروژن به محلول  اکسیدان دهندهآنتی

نانومتر کاهش  517گردد جذب در طول موج اضافه می

لی و شود )مهار می DPPHیابد. زیرا رادیکال آزاد می

 میوه نسترن وحشیعصاره در واقع  (.2005همکاران 

این ترکیبات گروه  باشد وترکیبات فنولی می سرشار از

های ثانویه مهمی از ترکیبات گیاهی به عنوان متابولیت

های دلیل داشتن گروهترکیبات به. این دهندشکیل میرا ت

های آزاد را سازی رادیکالهیدروکسیل، توانایی خنثی

توانند به عنوان دهنده الکترون یا هیدروژن داشته و می

های رادیکالی عصارهتفاوت در فعالیت آنتی عمل کنند.

. اما به دلیل داشته باشد دتوانمی متعددیمختلف دالیل 

بیان همبستگی میان فعالیت  هاساختار پیچیده عصاره

ها به آسانی رادیکالی و ترکیبات موجود در عصارهآنتی

توان به تفاوت در نوع و مقدار پذیر نیست که میامکان

ترکیبات موثر موجود در آنها نسبت داد. اطالعات 

ها به عنوان بدست آمده روشن کرد که عمل عصاره

ها حاوی باشد و عصارهمهارکننده رادیکال آزاد می

های آزاد های اولیه هستند که با رادیکالاکسیدانآنتی

( در 2013ریکانت و همکاران ). اسدهندواکنش می

 musa rosaceaبررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره 

و  ونیاره الکی، استعص 50ICمیزان گزارش کردند که 

، 116تیب به تر DPPHهگزانی در آزمون مهار رادیکال 

-بود و فعالیت آنتی لیتربر میلی میکروگرم 516و  245

همسو با نتایج  کسیدانی آنها وابسته به غلظت بود کها

 باشد.این پژوهش می
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 های مختلف عصاره نسترن وحشیتغلض DPPHمهارکنندگی رادیکال آزاد  مقایسه میانگین درصد -1شکل 

 (.p>0.05باشد )دار با یکدیگر میدهنده عدم اختالف معنیآماری نشانحروف مشابه از لحاظ 

 

های حاصل از ارزیابی قدرت احیاکنندکی عصاره

 نسترن وحشی

( به عنوان معیاری برای IIIدر این روش، احیا آهن )

 احیاکنندگی قدرت رود. دهی به کار میقابلیت الکترون

باشد اکسیدانی ترکیبات زیستی میبا فعالیت آنتیمرتبط 

احیاکنندگی،  قدرتدر روش  (.2007عربشاهی و عروج )

 قدرتها رابطه مستقیمی با جذب نوری نمونه

احیاکنندگی دارد. یعنی جذب نوری بیشتر بیانگر 

قدرت  2شکل خاصیت احیاکنندگی بیشتر است. 

مختلف و های های حاصل از حاللاحیاکنندگی عصاره

دهد. های سنتزی را نشان میاکسیدانمقایسه آن با آنتی

ها و فعالیت اط مستقیم بین افزایش غلظت عصارهارتب

-همانطور که مشاهده میود دارد. احیاکنندگی آنها وج

رین نیروی احیاکنندگی را شود عصاره متانولی باالت

فاکتور معموال برای مقایسه قدرت احیاکنندگی از  .داشت

50IC ر غلظتی از عصاره است شود که بیانگاستفاده می

شته دا 5/0نانومتر جذبی معادل  700در طول موج که 

دهنده چه این غلظت کمتر باشد نشان بنابراین هر باشد.

ها و در نتیجه فعالیت احیاکنندگی باالتر عصارهقدرت 

دلیل وجود ترکیبات  آنهاست که به بیشتراکسیدانی آنتی

زی، های سنتسیداندر مقایسه با آنتی اک باشد.فنولی می

اکسیدانی باالتری نسبت های الکلی فعالیت آنتیعصاره

لیل اختالف مشاهده شده بین د داشتند. BHAبه 

استخراج ترکیبات فنولی متفاوت ها به دلیل عصاره

رومبائو و همکاران ) باشدهای مختلف میط حاللتوس

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

-فعالیت آنتی ،ازگیل ترکیبات فنولی و فالونوئیدی میوه

اکسیدانی آنها را بررسی کردند. یافته ها حاکی از آن 

حاصل از سه حالل آب،  میزان ترکیبات فنولیبود 

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

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

همچنین میزان  حاللیت متفاوت ترکیبات فنولی دانستند.

گرم میلی 19/11تا  21/2سه عصاره از  فالونوئید این

آزمون مهار  در روتین در هر گرم نمونه متغیر بود.

  34/86 – 10/336برابر    50IC رادیکال آزاد میزان 

احیاکنندگی  قدرتلیتر و در آزمون میکروگرم بر میلی

-بود که بیانلیتر میکروگرم در هر میلی 88تا  22بر برا

-بر میزان فعالیت آنتی کننده گر تاثیر حالل استخراج

 . اکسیدانی بوده است
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 های مختلف عصاره نسترن وحشینیروی احیاکنندگی غلظت مقایسه میانگین -2شکل 

 (.p>0.05باشد )دار با یکدیگر میدهنده عدم اختالف معنیلحاظ آماری نشانحروف مشابه از 

 

 بررسی ظرفبت آنتی اکسیدانی کل عصاره ها

( به مولیبدن VIاین روش بر مبنای کاهش مولیبدن )

(V توسط عصاره و در نتیجه تشکیل کمپلکس فسفات )

، 5با توجه به شکل  باشد.( سبز رنگ میVمولیبدن )

نوع حالل و  نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تاثیر

 دار است. ها معنیاکسیدانی عصارهغلظت بر فعالیت آنتی

ها، فعالیت که  با افزایش غلظت عصاره نشان دادنتایج 

ها فعالیت تمامی عصاره اکسیدانی کل افزایش یافت.آنتی

داشتند و عصاره  BHAاکسیدانی باالتری نسبت به آنتی

-داری با آنتیهای باال اختالف معنیمتانولی در غلظت

ور که مشاهده نداشت. همانط BHTاکسیدان سنتزی 

اکسیدانی باالتری ها فعالیت آنتیشود همه عصارهمی

فعالیت  داشتند. BHAاکسیدان سنتزی نسبت به آنتی

کار برده سته به نوع حالل بهاکسیدانی به شدت وابآنتی

کار برده را، باشد که دلیل اهمیت نوع حالل بهشده می

اکسیدانی متفاوت ترکیبات فنولی با قطبیت پتانسیل آنتی

ی در بررس. (2015)سانگ و همکاران  مختلف دانستند

در کشور  مختلف نسترن  نوع 25 فعالیت آنتی اکسیدانی

 قدرت و DPPHبا روش مهار رادیکال آزاد  ترکیه

گزارش ( 2015و همکاران ) ی آهن ارسویاحیاکنندگ

 مهار رادیکال آزاد آزمون در 50ICکه میزان کردند 

DPPH متغیر  لیترگرم بر میلیمیلی 68/2تا   1/1، از

فعالیت احیاکنندگی میزان  قدرتبود. همچنین در آزمون 

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

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

گر این مطلب بود که بیان در هر گرم نمونه اسیدگالیک

است که میزان ترکیبات فنولی در نسترن وحشی بومی 

 باشد.ر از نسترن رشد کرده در ترکیه میایران باالت

توان در ارتفاع محل رویش، مرحله یدلیل این تفاوت را م

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

تفاوت در میزان گیاه، محل کشت گیاه و همچنین 

 .(2015)ارسوی و همکاران  ها دانسترسیدگی میوه
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 های مختلف عصاره نسترن وحشیاکسیدانی کل غلظتمقایسه میانگین فعالیت آنتی -3ل شک

 (.p>0.05باشد )دار با یکدیگر میدهنده عدم اختالف معنیحروف مشابه از لحاظ آماری نشان

 

های میوه نسترن وحشی در آزمونیکروگرم در هر میلی لیتر( عصاره )م 50ICمقایسه میانگین مقادیر مختلف  -3جدول 

 مختلف

 

 روش آزمون

 اکسیدان سنتزیآنتی      عصاره        

 BHA BHT عصاره آبی عصاره اتانولی عصاره متانولی

 DPPH d06/48 bc53/58 b10/63 a83/71 d85/40مهار رادیکال 

 d00/73 c51/99 a92/150 b17/126 e88/61 قدرت احیاکنندگی

 d72/218 c44/273 b12/336 a81/361 e188/00 کلاکسیدانیآنتیظرفیت

 (.p>0.05باشد )دیگر مییکدار با دهنده عدم اختالف معنیآماری نشان حروف مشابه از لحاظ

 

 نتیجه گیری کلی

نسترن کوهی  توان نتیجه گرفت میوهبه طور کلی می

نند فالونوئیدهاست و سرشار از ترکیبات فنولی ما

های مختلف شاکسیدانی عصاره آن به روفعالیت آنتی

بر میزان  استخراج الل و زمانشد. همچنین اثر ح ثابت

به  و با توجه بوداکسیدانی آن موثر فعالیت آنتی

میوه عصاره  های سنتزی ازاکسیدانمضرات آنتی

ارو تحت توان در صنعت غذا و دنسترن وحشی می

 های طبیعی بهره برد. با اینعنوان منبع آنتی اکسیدان

     از آن در  گیریتر جهت بهرهحال پژوهش بیش

 گردد.های غذایی توصیه میسیستم
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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, 2-

diphenyl-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.  

 

 

 

 


