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 چکیده
عروقيی و سيرنان  -ترکیبات حاصل از اکسیداسیون لیپیدها سالمت انسان را به خطر انداخته و منجر به بیماری های قلبيی 

می شود. از این رو آنتی اکسیدان ها با هدف به تاخیر انداختن اکسیداسیون در روغن به آن افزوده می شود. سرنان زا بيودن 

ه کاهش استفاده از آن ها و جایگزینی آن ها با آنتی اکسسیدان های نبیعی شده است. آنتی اکسیدان های سنتتیك، منجر ب

در این مطالعه قدرت آنتی اکسسیدانی عصاره استخراجی با روش مایکروویو از میوه ی بلوط مورد بررسی قرار گرفيت. عصياره 

بعيد قيدرت آنتيی ااکسيیدانی عصياره هيای ( و آب استخراج شد. در مرحله 05:05اتانول)-میوه بلوط توسط حالل اتانول،آب

مورد ارزیابی قيرار  BHA، رنسیمت و میزان ترکیبات فنولی  در مقیسه با آنتی اکسیدانی DPPHاستخراجی با آزمون های 

دارای بهترین عملکرد نسبت به سایر عصاره  05:05گرفت. نتایج نشان داد که عصاره استخراجی از حالل آب اتانول به نسبت 

 تخراجی بود.های اس

 میوه بلوط، مایکروویو،، آنتی اکسیدان، ترکیبات فنولی کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

. ترکیبات حاصل از [1]شود ای مواد غذایی میاکسیداسیون لیپید باعث کاهش کیفیت و ارزش تغذیه

عروقی و سرنان  - های قلبیاکسیداسیون لیپید سالمت انسان را به خطر انداخته و منجر به بیماری

شود. روغن های گیاهی با وجود اینکه بر سالمت انسان اثرات سودمندی دارند اما نسبت به می

تواند از واکنش اکسیداسیون جلوگیری و یا باشند. افزودن آنتی اکسیدان میاکسیداسیون حساس می

های سنتتیك مانند: بوتیل ها در مورد آنتی اکسیدانسرعت پیشرفت آن را کند نماید. برخی از گزارش

های ها، هزینههیدروکسی آنیزول، بوتیل هیدروکسی تولوئن، تری بوتیل هیدرو کینون بیانگر سمی بودن آن

باشد ها میهای نبیعی مانند توکوفرولها در مقابل برخی از آنتی اکسیدانباالی تولید و بازده پایین آن

ها در کانادا، ژاپن و اروپا های سنتتیك، استفاده از آنزا بودن آنتی اکسیدانسرنان. به دلیل احتمال [2]

. با توجه به افزایش آگاهی مصرف کنندها نسبت به ایمنی مواد غذایی، نیاز به [3]ممنوع شده است 

 . [4]ایش است هایی با منشا نبیعی روز به روز در حال افزشناسایی آنتی اکسیدان
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اج موده از استفا، ایووور پایه مایکرباج ستخراه يجملاج از تخريسی اايهروشایر يا سيمقایسه بدر 

مایکروویو به عنوان یك جایگزین بالقوه برای استخراج  ت.ساتر دهها ساند آبررکاده و بو ترت ارزان صوافر

شود باید قطبی باشد مثل اتانول، متانول، مایع است. حاللی که در مایکروویو استفاده می -معمولی جامد

ثانویه گیاهان توسط مایکروویو ممکن تحت تاثیر عوامل گوناگونی باشد مثل:  هایاستن. استخراج متابولیت

نوع حالل، دمای  و های گیاهی، مقدار غلظتتوان مایکروویو، زمان تابش دهی، رنوبت و سایز نمونه

استخراج، فشار و سیکل های استخراج. انرژی مایکروویو شکلی از انرژی الکترومغنانیسی است که به 

انتقال یافته و پس نفوذ به درون ماده غذایی به گرما تبدیل می شود. نیف امواج مایکروویو  صورت موج

 بین امواج رادیویی و امواج مادون قرمز قرار دارد. 

ی اکسیدان هستند. در این بین به میوهرژیم غذایی روزانه ما ممکن است از گیاهانی باشد که سرشار از آنتی

 در شودمی نامیده Acornکه  بلوط درخت ی میوهت دارویی فراوانی دارد. بلوط اشاره نمود که خاصی

 مختلف، قندهای روغنی، صمغ، از مواد متفاوت مقادیر دارای میوه .است گرفته قرار Glandنام  ای بهپیاله

 هایگونه ضدمیکروبی خواص بر . عالوه[6] باشد می تانن و کوئرسیت، پنتوزان کمی مقدار آمیدون،

 وان،ج هایساقه پوست پوست تنه، میوه، برای است، شده اشاره آن به گوناگون منابع که در بلوط مختلف

 و مدر میوه بلوط اینکه جمله از است. شده ذکر نیز دیگری متعدد خواص درمانی آن هایگل و هابرگ

هدف از این مطالعه تعیین قدرت آنتی اکسیدانی عصاره استخراجی از میوه  .[7]است  کننده ضدعفونی

 بلوط می باشد.

 مواد و روش ها

 استخراج به روش مایکروویو

 .[8]( انجام گرفت 2551استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی با استفاده از روش مك دونالد و همکاران )

 زه گیری ترکیبات فنولیاندا

و همکاران،  مك دونالددر این مطالعه ترکیبات فنولی عصاره و روغن بدون آنتی اکسیدان بر اساس روش 

 .[8]اندازه گیری و محاسبه شد  2551

 DPPHمهار کنندگی ردیکال آزاد

( 2551) بوکر و بورتیسعصاره بر اساس روش  DPPHاد در این مطالعه آزمون مهار رادیکا های آز

 : [9]گیری و بر اساس فرمول زیر محاسبه شد اندازه
I% = (Ablank- Asample / Ablank) × 100 

 Asampleعصاره می باشد نشان می دهد و  جذب نوری کنترل منفی راکه فاقد Ablankدر این فرمول 

 را بیان می کند.میزان مهار رادیکالی  Iجذب نوری غلظت عصاره  و  میزان
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 شاخص پایداری اکسایشی 

برای  استفاده شد.(Herisan,Switzerland) 743برای تعیین پایداری اکسایشی از دستگاه رنسیمت مدل  

جریان  درجه سانتی گراد مورد آزمایش قرار گرفت. سرعت 125گرم نمونه روغن در دمای  3این منظور، 

 .[15]لیتر بر ساعت بر اساس دوره القا تعیین گردید  10هوا 

 تجزیه وتحلیل آماری

رت میانگین با انحراف معیار این مطالعه به صورت نرح کامال تصافی در سه تکرار انجام شد و نتیجه بصو

 SPSS( با استفاده از نرم افزار ANOVAگزارش شد. انالیز اماری تیمارها توسط جدول انالیز واریانس )

درصد انجام و درنهایت نمودارها با  0صورت گرفت.تفوت معنی داری بر اساس آزمون دانکن در سطح 

 رسم گردید.  Excelنرمافزار 

 نتایج و بحث

 بات فنولی کلتعیین ترکی

  1ی بلوط با استفاده از روش استخراج مایکروویو در شکل مده از دانهآمقدار کل ترکیبات فنولی بدست 

 نشان داده شده است.

 
 مقدار ترکیبات فنولی استخراج شده از دانه ی بلوط -1شکل 

دار نشان داد میزان ترکیبات فنولی استخراج شده معنی نتایج آنالیز و واریانس تاثیر نوع حالل را بر روی

(P<0/05).  اتانول داری باالترین میزان -های موجود حالل آبدر بین حاللمده آبا توجه به نتایج بدست

استخراج و حالل آب دارای کمترین میزان استخراج ترکیبات فنولی بوده است، که این نتایج با نتایج 

 هستند متعددی ترکیبات حاوی گیاهان. [11]( مطابقت دارد 2513و همکاران ) رایبستبدست امده توسط 

 هاآن ترین مهم که دارد بستگی متعددی عوامل به ترکیبات این استخراج .دارد متفاوتی ساختارهای که

 و گیاه مختلف یك هایقسمت به بستگی استخراج روش و حالل باشند. انتخابمی استخراج روش و حالل

 حالل گیاهی ترکیبات از دسته هر برای بود که خواهد مشکل . بسیار[12]دارد  آن متشکله مواد نیز

 حاللیت درجه روی که بر دارد وجود نیز دیگری مواد ترکیبات، این با همراه زیرا انتخاب شود مخصوصی

های متفاوت باشند. در این مطالعه سعی بر این بود که از روش های مختلف با حاللمی گذار تاثیر مواد این

 جهت ترکیبی، هایراج استفاده شود که نتایج نشان داد که استفاده از حاللبرای تاثیر بر میزان استخ
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 توسط حالل شده استخراج فنلی ترکیبات نسبت مثال نور بیشتری دارد. به کارآیی فنلی مواد استخراج

 به ها حالل این استفاده از در شده استخراج ترکیبات کمتر از میزان به تنهایی، یك هر اتانول و آب  های

(که برای تعیین 2511در سال) داوود شاهو  امزدحسیندر مطالعه ای توسط  .باشد می ترکیبی صورت

انجام شد. عصاره ی گیاه با حالل های  Merremia borneensisفعالیت انتی اکسیدانی و فنل کل گیاه 

ی باالترین اتانول دارا-مختلفی استخراج گردید . که در این مطالعه نتایج نشان داد که عصاره ی اب

محتوای فنولی کل ،بیشترین ظرفیت انتی اکسیدانی و فعالیت انتی اکسیدانی در بین سایر عصاره ها بود 

[13] . 

 پیکریل هیدرازین –ا  دی فنیل – 2و2آزمون 

در این . باشدزاد میآهای پیکریل هیدرازین محلولی بنفش رنگ و سرشار از رادیکال –دی فنیل ا  – 2و2 

پیکریل هیدرازین، این ترکیبات  –دی فنیل ا  – 2و2 نتی اکسیدانی در محلولآزمون با حضور ترکیبات آ

گردد. در نتیجه هرچه زاد را جذب کرده و سبب تغییر در رنگ محلول از بنفش به زرد میآهای رادیکال

. توانایی عصاره در جذب [10]قدرت و غلظت این ترکیبات بیشتر باشد تغییر رنگ بیشتر خواهد بود 

ارائه شده است. نتایج انالیز   2در شکل  پی پی ام 255زاد به صورت درصد مهار در غلظت آهای رادیکال

های آزاد داری بر میزان مهار رادیکالنتی اکسیدان سنتزی تاثیر معنیآنشان داد، نوع عصاره ها و  ریانسوا

 (.P<0/05)داشته اند 

 

 
 شده  عصاره های استخراج DPPHدرصد مهار رادیکالی -2شکل

و عصاره  اتانول دارای باالترین-های موجود عصاره حاصل از حالل آبنتایج نشان داد در میان  تمامی عصاره

 مختلف، عصاره های بین از کل دری حاصل از حالل اب دارای کمترین میزان درصد مهار می باشد. 

 فنولی ترکیبات غلظت افزایش .داشت آزاد هایرادیکال مهار با ارتباط در تری ضعیف عملکرد آبی عصارهی

 در .دهدمی افزایش آزاد هایرادیکال مهار در را مختلف هایعصاره توانائی مستقیم میزان نور به

 واکنش، محیط در موجود هیدروکسیل هایگروه تعداد افزایش دلیل فنولی به ترکیبات باالتر هایغلظت

 یابدمی افزایش عصاره کنندگی مهار قدرت آن دنبال به و آزاد هایرادیکال به هیدروژن اهداء احتمال
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 و هیدروکسیل هایموقعیت گروه و تعداد به زیادی میزان به مختلف هایکنندگی عصاره مهار . قدرت[16]

 هایتر گروهپائین مولکولی وزن با فنولی ترکیبات در. دارد فنولی بستگی ترکیبات مولکولی وزن

رادیکال زدائی  فعالیت باال، هایغلظت در چنین هم. [17] گیرندمی قرار دسترس در تر راحت وکسیلهیدر

 داشت. مطابقت بررسی این در آمده به دست نتایج با که نیافت افزایش دارمعنی نور به هاعصاره

 آزمون رنسیمت

خودکار و تکرار پذیری است که پایداری سیستم های لیپیدی را  آزمون رنسیمت روش دستگاهی سریع،

تحت شرایط تسریع شده )دماهای باال و هوادهی( بر حسب اندازه گیری میزان اسیدهای آلی فرار ناشی از 

( OSI)  معرفی کمیتی تحت عنوان شاخص پایداری اکسایشی اکسایش لیپیدها )عمدتا اسید فرمیك( و

 3در شکل   پی پی ام 255پایداری عصاره ها به صورت درصد مهار در غلظت  تعیین می نماید. شاخص

ارائه شده است. نتایج انالیز واریانس تاثیر نوع عصاره ها را بر میزان شاخص پایداری معنی دار نشان داد 

(P<0/05.)  ( در میان تمامی عصاره در غلظت1:1حالل آب و اتانول)نتایج نشان داد که عصاره حاصل از 

255 ppm بیشترین مهار کنندگی را دارد.  

 
 طول دوره ی القاء عصاره های استخراج شده -3شکل

نولی و توکوفرولی موجود در شاخص پایداری اکسایشی عصاره ها ارتباط مستقمی به میزان ترکیبات ف

یابد . در فزایش میی القا اها دارد و هر چه میزان این ترکیبات زیست فعال باالتر باشند میزان دورهعصاره

مورد  Fagopyrum esculentum  Moenchهای مختلف نتی اکسیدانی عصارهآای خصوصیات مطالعه

مطالعه قرار گرفت که نتایج حاکی از ان بود که عصاره ی متانولی در ازمون رنسیمت دارای باالترین 

 وAladedunye ( توسط2514ی دیگری در سال ). در مطالعه[19]شاخص پایداری اکسایشی بود 

Matthäusهای اکسیدانی میوه خصوصیات انتیSorbus aucuparia و Malus baccata  را مورد بررسی قرار

دارای شاخص پایداری اکسایشی Sorbus aucuparia یدادن. نتایج نشان داد که در ازمون رنسیمت عصاره

 . [25]بیشتری بود 
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