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  چکیده

علی رغم اینکه میوه بلوط از دیرباز در طب سنتی جهت درمان بسیاري از بیماري ها مورد استفاده قرار گرفته است، اما 

هدف از تحقیق حاضر . هاي ایرانی ناشناخته مانده استفنولی این میوه به ویژه واریتهپتانسیل آنتی اکسیدانی ترکیبات 

 Q.branti var(و آبی میوه یک واریته بلوط ایرانی %) 70(، اتانولی %)80(هاي متانولی ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره

persica (روفتومتري اندازه گیري و فعالیت آنتی اکسیدانی آنها ها با روش اسپکتمقدار کل ترکیبات فنولی عصاره. می باشد

-هاي آزاد، قدرت احیاء کنندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل بررسی شد و با آنتی اکسیدانبا روش هاي میزان مهار رادیکال

دل تانیک میلی گرم معا 96/183(عصاره متانولی بیشترین مقدار ترکیبات فنولی . مقایسه گردید BHTو  BHAهاي سنتزي 

µgr/ml65/49EC50(هاي آزاد ، قدرت مهار رادیکال)اسید در گرم عصاره µgr/ml9/230EC50(، قدرت احیاء کنندگی )= = (

µgr/ml81/424EC50(و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل  . را دارا بود و پس از آن عصاره هاي اتانولی و آبی قرار گرفتند) =

.ها بودبیشتر از عصاره) >05/0P(داري به طور معنیهاي مورد بررسی در تمامی آزمون BHTآنتی اکسیدان سنتزي قدرت 

اي به طور قابل مالحظهDPPPهاي آزاد هاي اتانولی و متانولی در آزمون  مهار رادیکالاگرچه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره

)05/0P< ( بیشتر ازBHA داري اختالف معنی بود اما در آزمون فعالیت آنتی اکسیدانی کل)05/0P< (بین آنها مشاهده نشد.

  .هاي طبیعی دانستبدین ترتیب می توان میوه بلوط را منبع مناسبی از آنتی اکسیدان

  

  عصاره فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی، قدرت احیاء کنندگی، میوه بلوط: کلیدي واژه هاي
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Determmination of Antiradical Activity, Reducing Power and Total Antioxidant 
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Abstract
Despite of long use in traditional medicine, the potential of antioxidant activity of acorn fruit are still 
lacking. Our study goals were to assess the antioxidant potential of methanol (80%), ethanol (70%) and 
water extracts of Iranian acorn variety (Q.branti var persica). Total phenol content was evaluated 
spectrophotometrically and antioxidant activity was evaluated using three different methods including 
reducing power assay, scavenging effect on DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) radicals and total 
antioxidant capacity and the results were compared with synthetic antioxidant, BHA and BHT. For all 
the methods tested the antioxidant activity was concentration dependent. Methanol extracts of acorn 
fruit showed the highest total phenol content (138.49 mg TAE/gr dry extract), DPPH scavenging effect 
(EC50= 49.5 mg/ml), reducing power (EC50=230.9 mg/ml) and total antioxidant activity (EC50=424.81 
mg/ml) compared to other methods. Results indicated that in all the methods tested, antioxidant activity 
of BHT was significantly higher (P<0.05) than extracts. Although the antioxidant activity of methanol 
and ethanol extracts in scavenging effect on DPPH was greater than that of the BHA, the difference 
was not significant in total antioxidant capacity assay (P < 0.05). The results indicated that acorn fruit 
are a potential source of natural antioxidants.The activity of the methanol and ethanol extracts in the 
scavenging effect on DPPH was greater than that of BHA but greater than that of a-tocophero
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  مقدمه 

از اسیدهاي  ییباال مقادیرروغن هاي خوراکی حاوي 

به ویژه اسیدهاي چرب چند غیر ( چرب غیر اشباع 

. باشنداکسیداسیون میبهبسیار مستعد ) باعیاش

اکسیداسیون لیپیدها نه تنها منجر به گسترش مزه تند در 

آنها می گردد بلکه با ایجاد بوي ناخوشایند و تغییرات 

تغذیه اي و ایمنی آن را به دلیل رنگی نامطلوب، ارزش 

تجزیه محصول  کاهش می دهند و اثرات مضر و جبران 

ژانگ و (ناپذیري را بر سالمت انسان به جاي می گذارند

.)2010همکاران 

به منظور تاخیر یا جلوگیري از  در بسیاري از کشورها،

تخریب اکسیداتیو این محصوالت، آنتی اکسیدان هاي 

، )BHA(سنتزي نظیر بوتیالت هیدروکسی آنیزول

و ترت بوتیل  )BHT(بوتیالت هیدروکسی تولوئن

، کاربرد گسترده اي به عنوان )TBHQ(هیدروکینون

هاي سنتزي آنتی اکسیدان.افزودنی هاي غذائی دارند
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ان و در دسترس بوده و به دلیل ثبات و کارآیی باال، ارز

هاي اخیر استفاده از در سال. اندهمورد توجه قرار گرفت

هاي هاي سنتزي، همانند سایر افزودنیآنتی اکسیدان

زایی آنها، شیمیایی، به دلیل سمیت احتمالی و سرطان

.)1992شهیدي و واناسوندارا (محدود شده است

حقیقات صورت گرفته در این زمینه بر امروزه بیشتر ت 

هاي جدید و بدون خطر از منابع استفاده از آنتی اکسیدان

از .اندگیاهی، حیوانی، میکروبی و غذایی، تمرکز یافته

-مهمترین منابع آنتی اکسیدانی موجود در رژیم غذایی می

ها، اسید آسکوربیک و ها، گلوتاتیونتوان به توکوفرول

ت، کاروتنوییدها و ترکیبات فنولی هاي آسکوربانمک

از بین ترکیبات گیاهی که ). 2007پوکورنی (اشاره کرد 

باشند، ترکیبات فنولی داراي خواص آنتی اکسیدانی می

هاي ویژگی. اي در بسیاري گیاهان دارندتوزیع گسترده

فنولی عمدتاً ناشی از قدرت احیاء آنتی اکسیدانی ترکیبات 

ائی آنهاست که آنها را قادر به کنندگی و ساختار شیمی

هاي هاي آزاد، تشکیل کمپلکس با یونخنثی کردن رادیکال

هاي اکسیژن یگانه و سه فلزي و خاموش کردن مولکول

ترکیبات فنولی از طریق اهداء الکترون به . سازدگانه می

هاي اکسیداسیون چربی را مهار هاي آزاد واکنشرادیکال

).2007ن احمدي و همکارا(کنند می

توان با هاي سنتزي و طبیعی را میتاثیر آنتی اکسیدان

ي پراکسیداسیون گیري محصوالت اولیه و ثانویهاندازه

هاي بیولوژیکی ارزیابی ها در مواد غذایی و سیستمچربی

هاي دیگري نیز براي ارزیابی فعالیت امروزه روش  .کرد

برخی از . هاي سنتزي و طبیعی وجود داردآنتی اکسیدان

هاي اکسیژن،ها عبارتند از ظرفیت جذب رادیکالاین روش

روش رنگبري بتا کاروتن، ظرفیت هاي آزاد،مهار رادیکال

آنتی اکسیدانی معادل ترولکس
١

قدرت احیا کنندگی و ، 

هاي در هر یک از این روش. ظرفیت آنتی اکسیدانی کل

فوق اساس واکنش و نوع سوبستراي اکسید شونده 

است، بنابراین بهتر است به منظور ارزیابی فعالیت  متفاوت

                                                          
1 Trolux

هاي شیمیایی و اي از روشآنتی اکسیدانی از مجموعه

  ). 1994شهیدي و همکاران(بیوشیمیایی استفاده گردد

درخت بلوط متعلق به خانواده فاگاسه
2

و جنس  

کوئرکوس
3

ي این درخت عمدتاً از نشاسته میوه. باشدمی 

، روغن، فیبر، مواد معدنی و تشکیل شده و پروتئین

، سایر Bهاي گروه و ویتامین A ،Cهائی نظیر ویتامین

عالوه بر مصارف .باشندي آن میترکیبات تشکیل دهنده

استفاده از آرد آن در تهیه نان، کیک و غذاهاي (غذائی 

است  داشتهدر طب سنتی کاربرد زیادي از دیرباز  )سنتی

).1387ابوتراب (آیدو میوه اي گرم و خشک به شمار می

ي بلوط حاوي مقادیر قابل توجهی از ترکیبات فعال میوه

توان به تانن، گالیک باشد که از آن جمله میبیولوژیکی می

اسید، االجیک اسید و مشتقات گالویل یا هگزا هیدروکسی 

راي دي فنوئیل اشاره کرد که تمامی این ترکیبات دا

  ). 2007راکیک و همکاران (خواص آنتی اکسیدانی هستند 

اي در نواحی هاي بلوط توزیع گستردهدر کشور ما، جنگل

غرب، جنوب غرب، شمال و شمال غرب دارند و تاکنون 

هاي زیادي از این درختان در این مناطق ها و واریتهگونه

-هاي میوههر درخت بلوط در سال. شناسائی شده است

نماید و میزان کیلوگرم میوه تولید می 15ود حداقل دهی خ

. باشدي بلوط در کشور هزاران تن میتولید سالیانه میوه

ي محدود در خوراك ها به جزء استفادهمتاسفانه این میوه

دام و نیز صنایع تولید تانن، کاربرد دیگري نداشته و در 

هدف از تحقیق حاضر .روندجنگل بدون استفاده هدر می

 يي فنولی میوهبررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره

ي آن با آنتی و مقایسه بلوط با روش هاي مختلف

نتایج حاصل از . می باشد BHTو  BHAهاي اکسیدان

این تحقیق می تواند زمینه استفاده از این محصول جنگلی 

  .را در صنایع غذائی و داروسازي فراهم نماید

  

  مواد و روش ها

  رهعصا تهیه

                                                          
2 Fagaceae
3 Quercus
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ي یک واریته بلوط ایرانی به نام در این تحقیق از میوه

Q.branti var persica هاي استفاده شد که از جنگل

جمع 1387بلوط استان چهارمحال و بختیاري در آبان ماه 

ها پس از خشک کردن در دماي محیط میوه. آوري گردید

هاي چوبی و داخلی، توسط آسیاب و جدا کردن پوست

در ) 60مش (به صورت آرد ) ایران خودساز(چکشی 

% 80از حالل هاي متانول جهت تهیه عصاره فنولی . آمدند

و آب  )حجمی: حجمی(%70، اتانول )حجمی :حجمی(

 10لیتر از حالل هاي مربوطه به میلی 100. استفاده شد

ساعت در  24گرم پودرافزوده و مخلوط حاصله به مدت 

پس از این . دماي محیط با همزن مغناطیسی هم زده شد

مرحله، بخش جامد به وسیله کاغذ صافی معمولی جدا 

مدل (حالل به وسیله تبخیر کننده چرخان . گردید

Laborata4000در دماي ) ، ساخت کمپانی هایدولف

Cº40 کن ها توسط خشکتغلیظ و در نهایت عصاره

-Operun(انجمادي  FDB550 در ) ساخت کره جنوبی

به پودر تبدیل شدند و تا زمان استفاده در  - Cº50دماي 

قرار گرفتند  -Cº18ظروف غیر قابل نفوذ به هوا در فریزر 

تمامی مواد مورد استفاده در این ). 2009کوالسکی (

پژوهش با درجه خلوص باال و از شرکت هاي مرك و 

  .سیگما تهیه شدند

  ترکیبات فنولی عصاره هااندازه گیري مقدار کل 

با روش لته امقدار کل ترکیبات فنولی با روش فولین سیوک

براي این  .گیري شداندازه) 1977(اسلینکارد و سینگلتون 

آب مقطر  ml160/1از محلول عصاره با  µm20منظور

بعد از . محلول فولین سیو کالته مخلوط شد µm100و

%) 20(محلول کربنات سدیم  µm300دقیقه 8تا  1گذشت 

هاي آزمایش درون حمام آب با لوله. به آنها افزوده شد

دقیقه جذب  30قرار گرفته و پس از گذشت  C°40دماي 

جهت رسم  .نانومتر قرائت گردید 760آنها در طول موج 

مقدار کل . شداستفاده از اسید تانیک منحنی استاندارد، 

 تانیکره بر حسب معادل ترکیبات فنولی موجود در عصا

اسید و با استفاده از معادله به دست آمده از منحنی 

اسید  تانیکگرم استاندارد محاسبه و نتایج بر حسب میلی

  .در هر گرم عصاره پودر شده بیان شد

  DPPHهاي آزاد  میزان به دام اندازي رادیکال -3- 2

-200(مختلف  هايهائی با غلظتبراي این منظور، محلول

ها و نیز آنتی صارهع از )میکروگرم در میلی لیتر 5/12

در حالل متانول  BHAو  BHTهاي سنتزي اکسیدان

DPPH٤لیتر از محلول متانولی یک میلی.آماده شدند
با (

لیتر از عصاره افزوده و میلی 3به ) میلی موالر 1/0غلظت 

ش به لوله هاي آزمای. مخلوط حاصله به شدت هم زده شد

بعد از این مدت . قرار گرفتنددقیقه در محل تاریک 30مدت 

الزم به . شدقرائت نانومتر  517میزان جذب در طول موج 

میلی لیتر متانول  3با، عصاره  کنترلنمونه ذکر است در 

 DPPHهاي در نهایت درصد مهار رادیکال. جایگزین شد

  .توسط عصاره با فرمول زیر محاسبه گردید

 
100

_


A
AA

c

sc
    (%)به دام اندازي رادیکال آزاد =  

به ترتیب جذب کنترل و جذب Asو  Acکه در این رابطه 

  ).1992شیمادا و همکاران (نمونه می باشند

  قدرت احیاء کنندگی

میکروگرم  5/12-500(هاي مختلفهائی با غلظتمحلول

و  BHAنیز و هاي پودر شده از عصاره) در میلی لیتر

BHT لیتر از محلول عصاره یا آنتی میلی 1. تهیه گردید

و ) pH= 6/6(لیتر بافر فسفات میلی 5/2اکسیدان سنتزي با 

مخلوط ) گرم در لیتر 10(سیانید لیتر پتاسیم فريمیلی 5/2

قرار  c°50شد و به مدت نیم ساعت در حمام آب با دماي 

کلرو استیک اسید  لیتر تريمیلی 5/2پس از افزودن . گرفت

دقیقه با سرعت  10ها به مدت نمونه) حجمی:وزنی% (10

g1650  سانتریفوژ)Centurion K2042 (از محلول . شدند

لیتر به دقت برداشته و میلی 5/2روئی پس از سانتریفوژ 

ها در لیتر آب مقطر، جذب نمونهمیلی 5/2پس از افزودن 

                                                          
4 2, 2`- diphenyl 1-2- picryl hydrazyl
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یلدریم و همکاران (نانومتر قرائت گردید  700طول موج 

2001 .(  

  ظرفیت آنتی اکسیدانی کل

میلی لیتر از محلول عصاره و آنتی اکسیدان هاي  1/0

اسید ( لیتر از معرف میلی 1با  BHTو  BHAسنتزي 

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

لوله آزمایش مخلوط در) میلی موالر 4آمونیوم مولیبدات 

 C°95با دمايآب ساعت در حمام  5/1شد و به مدت 

ها در طول پس از سرد کردن، جذب نمونه. قرار گرفت

به جاي کنترلدر نمونه . نانومتر قرائت گردید 695موج 

پرایتو و (  شداستفاده میلی لیتر متانول  1/0عصاره از 

  ).1999همکاران 

  آنالیز آماري 

گیري ترکیبات فنولی کل، میزان به دام ندازههاي ادر روش

هاي آزاد، قدرت احیاء کنندگی و ظرفیت اندازي رادیکال

هاي به دست آمده از ي میانگینآنتی اکسیدانی کل، مقایسه

ي طرح کامالً بر پایه) >05/0P(سه تکرار با آزمون دانکن 

  . تصادفی صورت گرفت

  

  نتایج و بحث

  مقدار کل ترکیبات فنولی

هاي مقایسه میانگین مقدار ترکیبات فنولی عصاره 1لشک

نتایج آنالیز . دهدهاي مختلف را نشان میحاصل از حالل

واریانس نشان داد، نوع حالل مورد استفاده جهت 

بر مقدار ترکیبات ) >05/0P(داري استخراج تأثیر معنی

، بیشترین مورد بررسی در واریته. ها داردفنولی عصاره

هاي متانولی رکیبات فنولی به ترتیب در عصارهمقدار ت

هاي و آبی حاصل گردید و عصاره%) 70(، اتانولی %)80(

  .داري داشتندحاصل از این نظر اختالف معنی

) 2007(در بررسی انجام شده توسط راکیک و همکاران 

مقدار ترکیبات فنولی کل عصاره متانولی میوه بلوط گونه 

و  223/0به ترتیب سوبور  کوئرکوسو کوئرکوس روبور 

گرم عصاره گرم معادل اسید گالیک در میلیمیلی 229/0

به استثناي تحقیق یاد شده، هیچ گزارش دیگري در . بود

ي بلوط با ارتباط با استخراج ترکیبات فنولی از میوه

هاي مختلف در منابع علمی یافت نشد اما تحقیقات حالل

هاي ات با سامانهزیادي در زمینه استخراج این ترکیب

  .مختلف حالل از منابع گیاهی دیگر انجام شده است

  

  

مقدار کل ترکیبات فنولی عصاره هاي حاصل از  -1شکل 

  .حالل هاي مختلف

حروف غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح 

  .است% 5احتمال 

  

 9براي استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی کاکل ذرت از 

مقدار ترکیبات  .شدمختلف با قطبیت متفاوت استفاده  حالل

هاي اتانولی، متانولی و آبی به ترتیب عصارهکل فنولی 

آنها . گزارش شد % 073/0و  112/0، 157/0حاوي 

هاي مختلف را با تفاوتهاي مشاهده شده بین عصاره

تفاوت در قطبیت حالل مورد استفاده مرتبط دانستند و 

ائی با درجه قطبیت پائین نظیر هگزارش کردند حالل

هاي هگزان، استون، بوتانول و کلروفرم نسبت به حالل

د قطبی توانائی کمتري در استخراج این ترکیبات دارن

حاللیت ترکیبات فنولی بسته .)2009رومبائوآ و همکاران (

به نوع حالل، درجه پلیمریزاسیون آنها و بر هم کنش آنها 

. هاي گیاهی متفاوت استبافت با سایر ترکیبات موجود در

هاي اتانول و متانول به صورت مخلوط با آب در کل حالل

توانائی بیشتري نسبت به حالت خالص در %) 80-40(

هاي گیاهی دارند استخراج ترکیبات فنولی از بافت
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استفاده از آب به عنوان ). 2002سوزوکی و همکاران، (

کند که در اد میحالل استخراج، یک محیط کامالً قطبی ایج

به میزان  آن برخی از ترکیبات فنولی با درجه قطبیت پائین

هاي آلی با افزودن آب به حالل. شوندکمتري استخراج می

تشکیل یک محیط نسبتاً قطبی همراه بوده و بنابراین از 

استخراج مقادیر و انواع بیشتري از ترکیبات فنولی در این 

ي عالوه بر این عصاره. گرددشرایط اطمینان حاصل می

هائی نظیر اسیدهاي آبی حاوي مقادیر زیادي از ناخالصی

توانند در باشد که میها و قندهاي محلول میآلی، پروتئین

تشخیص و تعیین مقدار ترکیبات فنولی تداخل ایجاد نمایند 

  ).2007چرینوس و همکاران (

  DPPHهاي ی مهار رادیکالیتوانا

یکی از  DPPHهاي آزاد مهار رادیکالگیري میزان اندازه

هاي معتبر، دقیق، آسان و مقرون به صرفه با قابلیت روش

باشد که در بررسی فعالیت آنتی تکرار پذیري باال می

هاي گیاهی در شرایط آزمایشگاهی اکسیدانی عصاره

نتایج ).2008سینگ و سینگ (گیرد مورد استفاده قرار می

ها و آنتی نوع و غلظت عصاره آنالیز واریانس نشان داد،

داري بر میزان مهار هاي سنتزي تاثیر معنیآکسیدان

چنین نتایج حاکی از آن بود هم. هاي آزاد داشتندرادیکال

هاي آزاد وابسته به ها در مهار رادیکالکه توانائی عصاره

غلظت بوده و با افزایش غلظت فعالیت ضد رادیکالی آنها 

هاي آبی و الکلی واریته ائی عصارهتوان. یابدافزایش می

Qb هاي آزاد در مهار رادیکالDPPH  نشان  2در شکل

گرم میکرو 25- 500ي غلظت در محدوده. داده شده است

هاي آزاد متعلق لیتر بیشترین میزان مهار رادیکالدر میلی

ها نسبت به آنتی اکسیدان بود اما بقیه عصاره BHTبه 

 500در غلظت . ي داشتندتوانائی بیشتر BHAسنتزي 

ي آبی کمترین فعالیت مهار لیتر عصارهگرم در میلیمیکرو

ها و کنندگی را به خود اختصاص داد اما بین سایر عصاره

  . داري مشاهده نشدها اختالف معنیآنتی اکسیدان

ي آبی عملکرد هاي مختلف، عصارهدر کل از بین عصاره

. هاي آزاد داشتلتري در ارتباط با مهار رادیکاضعیف

و  200هاي هاي متانولی و اتانولی نیز در غلظتعصاره

داري از این نظر با یکدیگر گرم اختالف معنیمیکرو 500

افزایش غلظت ترکیبات فنولی به طور مستقیم  .نداشتند

هاي هاي مختلف را در مهار رادیکالمیزان توانائی عصاره

التر ترکیبات فنولی هاي بادر غلظت. دهدآزاد افزایش می

هاي هیدروکسیل موجود در به دلیل افزایش تعداد گروه

هاي آزاد محیط واکنش، احتمال اهداء هیدروژن به رادیکال

یابد و به دنبال آن قدرت مهار کنندگی عصاره افزایش می

قدرت مهار کنندگی ). 1999مورنو و همکاران  - سانچز(

عداد و موقعیت هاي مختلف به میزان زیادي به تعصاره

هاي هیدروکسیل و وزن مولکولی ترکیبات فنولی گروه

تر در ترکیبات فنولی با وزن مولکولی پائین. بستگی دارد

- هاي هیدروکسیل راحت تر در دسترس قرار میگروه

محققین دیگري نیز ). 2006جونگ و همکاران (گیرند 

 هايهاي گیاهی مختلف را در مهار رادیکالتوانائی عصاره

در بررسی انجام . اندمورد بررسی قرار داده DPPHآزاد 

ي بلوط دو گونه) 2007(شده توسط راکیک و همکاران 

کوئرکوس کریس و کوئرکوس روبور از نظر میزان مهار 

هاي مختلف مورد ارزیابی در غلظت DPPHهاي رادیکال

نتایج نشان داد، با افزایش غلظت عصاره . قرار گرفتند

لیتر درصد میکرو گرم در میلی 5/12-100متانولی از 

اي افزایش هاي آزاد به طور قابل مالحظهمهار رادیکال

زدائی هاي باال، فعالیت رادیکالدر غلظتهم چنین  .یافت

ها به طور معنی دار افزایش نیافت که با نتایج به عصاره

  .دست آمده در این بررسی مطابقت داشت

  قدرت احیاء کنندگی 

ها براي احیاء آهن سه روش توانائی عصاره در این

. شودظرفیتی و تبدیل آن به آهن دو ظرفیتی سنجیده می

منجر به ) هاآنتی اکسیدان(حضور عوامل احیاء کننده 

هاي فري سیانید و تبدیل آنها به فرم فروس احیاء کمپلکس

هاي گردد که بسته به ظرفیت احیاء کنندگی عصارهمی

ییر رنگ محلول از زرد به درجات مورد بررسی با تغ

سوآرس و (آبی همراه است  هاي سبز ومختلفی از رنگ

نتایج آنالیز واریانس حاکی از آن بود که ). 2009همکاران، 

از نظر قدرت احیاء کنندگی اختالف  هاي مختلفعصاره



  Q.branti var. persica(      99(ارزیابی فعالیت ضد رادیکالی، قدرت احیاء کنندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره هاي فنولی یک واریته بلوط 

هاي اکسیدان با یکدیگر و با آنتی) >05/0P(داريمعنی

با افزایش غلظت میزان جذب چنین هم. سنتزي دارند

اي افزایش هاي حاوي عصاره به طور قابل مالحظهمحلول

هاي آبی و قدرت احیاء کنندگی عصاره 3شکل.یافت

گرم میکرو 25-500هاي را در غلظت BHTو  BHA،الکلی

، هاي مختلفاز بین عصاره. دهدمی لیتر نشاندر میلی

هاي ی در غلظتبیشترین و کمترین خاصیت احیاء کنندگ

- در غلظت. ي متانولی و آبی بودمختلف مربوط به عصاره

اختالف ) لیترگرم در میلیمیکرو 25-50(هاي پائین 

هاي اتانولی و آبی داري از این نظر بین عصارهمعنی

براي  BHAتوانائی آنتی اکسیدان سنتزي . مشاهده نشد

 25-100هاي هاي آهن سه ظرفیتی در غلظتاحیاء یون

ي داري با عصارهلیتر اختالف معنیگرم در میلیمیکرو

هاي مشابه نداشت اما با افزایش غلظت متانولی در غلظت

به طور قابل  BHAهاي حاوي ، میزان جذب نمونه300به 

  .اي افزایش یافتمالحظه

  

  

  

ي کوئرکوس برانتی و ي بلوط واریتههاي آبی و الکلی میوههاي مختلف عصارهغلظت  DPPHهاي آزاد مقایسه میانگین درصد مهار رادیکال -2شکل 

  ).است% 5دار در سطح احتمال حروف غیر مشابه در هر غلظت بیانگر اختالف معنی(.هاي سنتزيآنتی اکسیدان

  

  
  

هاي ي کوئرکوس برانتی و آنتی اکسیداني بلوط واریتهآبی و الکلی میوه هايهاي مختلف عصارهکنندگی غلظتمقایسه میانگین قدرت احیاء -3شکل

  .است% 5دار در سطح احتمال حروف غیر مشابه در هر غلظت بیانگر اختالف معنی. (سنتزي 
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کوئرکوس برانتی و آنتی ي ي بلوط واریتههاي آبی و الکلی میوههاي مختلف عصارهظرفیت آنتی اکسیدانی غلظت مقایسه میانگین -4شکل 

  ).است% 5دار در سطح احتمال حروف غیر مشابه در هر غلظت بیانگر اختالف معنی(.هاي سنتزياکسیدان

  

هاي اتانولی در هاي حاوي عصارهمیزان جذب محلول

لیتر و باالتر از آن به گرم در میلیمیکرو 200هاي غلظت

در . اي کمتر از عصاره متانولی بودحظهطور قابل مال

ي متانولی لیتر تنها عصارهگرم در میلیمیکرو 500غلظت 

میزان فعالیت . رقابت نماید BHAاین واریته توانست با 

آنتی اکسیدانی ترکیبات فنولی مختلف با توجه به ساختار 

عالوه بر این در طی فرآیند . شیمیائی آنها متفاوت است

ترکیبات دیگري که حاللیت باالئی در آب و استخراج 

هاي الکلی دارند، همراه با ترکیبات فنولی وارد محلول

که برخی از این ترکیبات نظیر از آنجائی. شوندعصاره می

ها و قندها خود اسید اسکوربیک، اسیدهاي آمینه، پروتئین

باشند بنابراین در صد بیشتري ي الکترون میاهداء کننده

آهن سه ظرفیتی با جذب الکترون احیا شده و هاياز یون

عرب شاهی (یابدبنابراین شدت جذب محلول افزایش می

2006 .(  

هاي متانولی، اتانولی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره

هاي آزاد روش مهار رادیکال 2هاي جو نیز با استونی دانه

و قدرت احیاء کنندگی مورد بررسی قرار گرفت و با اسید 

نتایج حاکی از آن بود که . مقایسه شد BHTسکوربیک و آ

و  BHTدر هر دو روش به ترتیب اسید اسکوربیک، 

عصاره استونی بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی را داشته 

هاي اتانولی و متانولی مشاهده و اختالفی بین عصاره

ها چنین مقایسه میزان ترکیبات فنولی عصارههم. نگردید

اره استونی، اتانولی و متانولی به ترتیب نشان داد، عص

حاوي بیشترین مقدار ترکیبات فنولی و پروآنتوسیانیدین 

  ).2007لیو و یائو (باشند می

  ظرفیت آنتی اکسیدانی کل

ظرفیتی به  6اساس کار در این روش احیاء مولیبدن 

این . ظرفیتی در محیط اسیدي و دماي باال است 5مولیبدن 

هاي سبز رنگ فسفو مولیبدن مپلکسواکنش با تشکیل ک

نانومتر داراي حداکثر  695همراه بوده که در طول موج 

ها بسیار پایدار بوده و این کمپلکس. باشندمیزان جذب می

با حالل مورد استفاده جهت استخراج ترکیبات فنولی تحت 

هائی که شدت جذب باالتري عصاره. گیردتاثیر قرار نمی

د، ظرفیت آنتی اکسیدانی بیشتري از در این طول موج دارن

نتایج آنالیز ). 1999پریتو و همکاران (دهند خود نشان می

داري بین ظرفیت آنتی واریانس نشان داد، اختالف معنی

% 5هاي مختلف در سطح احتمال اکسیدانی کل عصاره

هاي سیدانی کل عصارهظرفیت آنتی اک 4شکل . وجود دارد

 50- 1000هاي ا در غلظتر BHTو  BHA،آبی و الکلی

با توجه به شکل، . دهدمیکروگرم در میلی لیتر نشان می

هاي متانولی و هاي پائین  شدت جذب عصارهدر غلظت

و  BHAداري بیشتر از عصاره آبی، اتانولی به طور معنی

BHT میکروگرم در  100هاي باالتر از اما در غلظت. بود
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ظرفیت آنتی  BHTمیلی لیتر آنتی اکسیدان سنتزي 

. ها نشان دادو عصاره BHAاکسیدانی بیشتري نسبت به 

هاي مورد بررسی ي متانولی در اغلب غلظتعصاره

فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتري نسبت به عصاره اتانولی 

مقدار ) 2007(عرب شاهی و اروج .)4شکل (نشان داد

هاي ترکیبات فنولی و ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره

ظرفیت . گ شاه توت را مورد بررسی قرار دادندمختلف بر

 BHTهاي متانولی، استونی، آبی و آنتی اکسیدانی عصاره

مول معادل میکرو 921/3و  66/0، 386/1، 393/1به ترتیب 

چنین مقدار هم. آلفا توکوفرول در گرم عصاره بود

 >استونی >ي متانولیترکیبات فنولی به ترتیب درعصاره

به دست آمده در این تحقیق از نظر وجود نتایج . آبی بود

ها با ظرفیت آنتی ارتباط بین مقدار ترکیبات فنولی عصاره

اکسیدانی آنها با نتایج به دست آمده توسط محققین دیگر 

با بررسی ) 2009(پراساد و همکاران .مطابقت داشت

ي مختلف دارچین گونه 5ظرفیت آنتی اکسیدانی کل 

ها در اتانولی تمامی گونه يهاگزارش کردند عصاره

. هاي مختلف ظرفیت آنتی اکسیدانی باالئی داشتندغلظت

همچنین نتایج نشان داد، وجود مقادیر بیشتري از ترکیبات 

ي زیالنیکا با ظرفیت آنتی واریته فنولی در عصاره

  .اکسیدانی باالي آن مرتبط است

در روش هاي مختلف بررسی فعالیت EC50مقادیر 

  یدانیآنتی اکس

میکرو گرم عصاره در میلی (EC50مقادیر  1جدول

- هاي سنتزي را در روشها و آنتی اکسیدانعصاره) لیتر

. هاي مختلف ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی نشان می دهد

، DPPHهاي آزاد در روش مهار رادیکال EC 50منظور از 

غلظتی از عصاره یا آنتی اکسیدان هاي سنتزي است که 

در آن غلظت نیمی از رادیکال هاي آزاد موجود در محیط 

در روش قدرت احیاء کنندگی و . واکنش مهار شوند

غلظتی از  EC 50ظرفیت آنتی اکسیدانی کل نیز منظور از 

عصاره یا آنتی اکسیدان هاي سنتزي است که به ترتیب 

را  5/0نانومتر جذبی معادل  695و  700ي هادر طول موج

شود، کمترین همانطور که در جدول دیده می. دارا باشند

. بود BHTآنتی اکسیدان سنتزي  متعلق به EC50میزان 

نسبت به آنتی سه  هرعصاره هاي متانولی، اتانولی و آبی 

بیشترین میزان . تر بودندقوي BHAهاي سنتزي اکسیدان

EC50  به ترتیب متعلق به آنتی اکسیدان سنتزيBHA  و

از این ) >05/0P(داري ي آبی بود که اختالف معنیعصاره

  .نظر بین آنها مشاهده گردید

  

دريسنتزيهادانیاکسیآنتوهاعصارهEC50ریمقاد -1جدول

  .یدانیاکسیآنتتیفعالیابیارزمختلفيهاروش

آنتی /عصاره

اکسیدان 

  سنتزي

EC50)میکروگرم در میلی لیتر(  

- رادیکالمهار

  هاي آزاد

احیاء قدرت

  کنندگی

آنتی ظرفیت

  اکسیدانی کل

  متانولی
d

65/49  
c

9/230  
b

81/424  

  اتانولی
c

99/61  
b

44/242  
b

21/436  

  آبی
b

96/75  
a

38/398  
a

67/516  

BHA  
a

46/89  
d

55/203  
b

69/422  

BHT
e

73/41  
e

15/59  
c

47/177  

دار در غیر مشابه در هر ستون بیانگر اختالف معنی حروف

  . باشدمی% 5سطح احتمال 

  

هاي مختلف عصاره EC50هاي مشاهده شده بین تفاوت

توان به تفاوت در مقادیر ترکیبات در این تحقیق را می

توان نتیجه گرفت، میزان بنابراین می.فنولی آنها نسبت داد

الکلی، به طور واضحی هاي آبی و ترکیبات فنولی عصاره

-ها را تحت تاثیر قرار میفعالیت آنتی اکسیدانی عصاره

بستگی معکوسی بین مقدار ترکیبات فنولی ضریب هم. دهد

آنها در آزمون مهار رادیکال هاي آزاد EC50ها با عصاره

که خود ) 2جدول ) (r ،02/0=P= -99/0( به دست آمد 

مقادیر بیشتري  هائی که حاويموید این است که عصاره

هاي پائین توانائی باشند، در غلظتاز ترکیبات فنولی می

  .دهندهاي آزاد از خود نشان میبیشتري در مهار رادیکال

داري بین ي میانگین نشان داد، اختالف معنینتایج مقایسه

% 5هاي مختلف در سطح احتمال عصاره EC50مقادیر 

بیشترین میزان با توجه به جدول، ) 1جدول(وجود دارد 

EC50  در این روش به ترتیب متعلق به عصاره آبی، اتانولی
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. بودندBHTو در نهایت  Qb ،BHAو متانولی  واریته 

 EC50آنالیز همبستگی بین میزان ترکیبات فنولی و مقادیر 

بین دو ویژگی مورد  ئیهاي مختلف، همبستگی باالعصاره

  . )2جدول(نشان نداد بررسی

هاي احیاء کنندگی با حضور ترکیبات اهداء یدر کل ویژگ

به عبارتی با افزایش میزان . ي الکترون همراه استکننده

ترکیبات فنولی موجود در عصاره، قدرت احیاء کنندگی آن 

یابد در نتیجه عصاره قادر خواهد بود با اهداء افزایش می

هاي زنجیري تشکیل هاي هیدروژن واکنشالکترون یا اتم

هاي آزاد را شکسته و اکسیداسیون چربی را به رادیکال

- واکنش ترکیبات احیاء کننده با پیش.تاخیر بیاندازد

هائی که سازهاي پراکسید نیز یکی دیگر از مکانیسم

ترکیبات آنتی اکسیدانی و احیاء کننده از تشکیل پراکسید 

کوماران و (کنند ها جلوگیري میها و چربیدر روغن

  ).2007کاروناکاران 

  

هاي مختلف نتایج آنالیز هم بستگی بین روش -2جدول 

  .ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی

  

ترکیبات 

فنولی کل

EC50 

(DPPH)  

EC50 

(RP)  

EC50

(TAOC)  

ترکیبات 

فنولی کل

1  

  

*99./-  

  

ns
87/0-  

  

ns
94/0-  

  

EC50 

(DPPH)
  1  

ns
85/0  

  

ns
93/0  

  

EC50 

(RP)
    1  

ns
98/0  

EC50

(TAOC)
      

  

1  

r :ضریب هبستگی  

Ns :معنی دار بودن هبستگی : *عدم معنی دار بودن همبستگی

  %5در سطح احتمال 

روش ظرفیت آنتی اکسیدانی طبق نتایج به دست آمده، در 

و  EC50کمترین میزان  BHTنیز آنتی اکسیدان سنتزي  کل

در نتیجه بیشترین ظرفیت آنتی اکسیدانی را داشت و پس 

قرار داشتند که  BHAو  عصاره متانولی و اتانولیاز آن

05/0(از این نظر اختالف معنی داري با یکدیگر نداشتند 

P< .( در این آزمون، همبستگی بین مقدار ترکیبات فنولی و

فعالیت در یک تحقیق، . دیده نشدظرفیت آنتی اکسیدانی کل 

هاي رزماري حاوي مقادیر آنتی اکسیدانی عصاره

هاي قدرت احیاء متفاوتی از کارنوزیک اسید را با روش

هاي آزاد مورد بررسی قرار میزان مهار رادیکال و کنندگی

به ترتیب حاوي  98CAو  25CA ،60CAهاي عصاره. دادند

طبق نتایج به . کارنوزیک اسید بودند% 3/98و  5/60، 9/24

ست آمده مشخص شد قدرت احیاء کنندگی اسید د

98CA<TBHQ<BHA<60CA<BHT>آسکوربیک 

<25CA   و مقادیرEC50  مربوط به آزمون مهار

>BHT<25CA<60CA <BHAهاي آزاد رادیکال

CA98<TBHQ نتایج به ).2010ژانگ و همکاران (بود

حقیق را دست آمده در این بررسی نتایج حاصل در این ت

مبنی بر وجود رابطه بین مقدار ترکیبات فنولی با فعالیت 

  . انتی اکسیدانی را تائید می نماید

ي نتایج به دسـت آمـده در ایـن بررسـی نشـان داد، میـوه      

ي داشتن مقادیر زیادي از ترکیبـات فنـولی   بلوط به واسطه

ــت   ــاالئی اس ــیدانی ب ــی اکس ــیل آنت ــزودن . داراي پتانس اف

هـاي خـوراکی سـبب    این میوه بـه روغـن  ي فنولی عصاره

افزایش پایداري آنها در شرایط مساعد براي اکسیداسیون 

هـاي  با توجه به اثرات نـامطلوب آنتـی اکسـیدان   . می گردد

ي بلـوط بـه   سنتزي بـر سـالمت انسـان، کـاربرد عصـاره     

عنوان جایگزین این ترکیبات در مواد غذائی حـاوي چربـی   

  .گرددپیشنهاد می
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