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1،،،4گروه شیمی ،دانشکدة علوم پایه ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ایران
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تاریخ دریافت 1533/73/70 :؛ تاریخ پذیرش1533/70/،2 :

چکیده
زردچوبه با نام علمی  Curcuma longa L.به سبب ویژگیهای منحصر به فرد غذایی و دارویيی در سراسير جهيان از ارزش
زیادی برخوردار است .در این پژوهش عصاره اتانولی ریزوم گیاه با استفاده از سه روش ماسراسيیون ،اولتراسيونیو و سولسيله

استخراج گردید ،میزان لورلومین و لورلومینوییدها بهترتیب با اسيتفاده از روشهيای دسيتگاه  HPLCو همچنيین بيه منظيور
شناسایی لورلومینوییدها از لروماتوگرافی الیه نازک TLCاستفاده گردید  .محتوای فنلی عصارهها بيا اسيتفاده از معير
فولین سیولالتو سنجیده شد و بهمنظور بررسی خواص آنتیالسیدانی عصارهها از روش  DPPHاستفاده گردید .بیشترین رانيدمان
وزنی عصاره مربوط به عصاره مستخرج از روش سولسله بود .بیشترین محتوای فنل و مقدار لورلومین جداسازی شده از ریزوم
زردچوبه از عصاره حاصل از روش ماسراسیون بهدست آمد .ولی حضور لورلومینوییدها در هر سه نوع روش عصارهگیری تایید
شد .بیشترین خواص آنتیالسیدانی مربوط به در عصارههای ماسراسیون و اولتراسونیو بود .لذا نتایج بدست آمده بیانگر توجه به
اهمیت تعیین روشهای عصارهگیری به منظور جداسازی لورلومین و سایر ترلیبهای فعال زیستی پرلاربرد و مهي در درميان
بسیاری بیماریها و سنتز داروهای نوین میباشد و از لحاظ بیشترین مقدار لورلومینویید ،خواص آنتیالسیدانی و محتوای فنلی،
عصاره ماسراسیون در اولویت میباشد.
واژههای کلیدی :آنتیالسیدان طبیعی  ،زرد چوبه ،عصارهگیری ،فنل لل ،لورلومین.

*نویسنده مسئولm.kolahi@scu.ac.ir :
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بررسي فيتوشيميايي ،آنتياكسيداني و بهينهسازی روشهای مختلف عصارهگيری...

مشخص نشد تا این له برای اولین بار در سيال 1343

مقدمه
مطابق گزارش سازمان جهيانی بهداشيت ،گیاهيان

در مقاله منتشر شيدهای در  Natureگيزارش شيد ليه

دارویی میتواننيد بهتيرین منبي بيرای بدسيت آوردن

لورلومین یو جزء فعال بیولوژیو است له خيواص

Aggarwal et al.,

ضد بالتریایی دارد ( .)Singh, 2007بررسيیهيا نشيان

 .)2007در حال حاضر ،هزاران متابولیت گیاهی بهطور

میدهد له عيدوه بير لورليومین ترلیبيا

شيیمیایی

موفقیت آمیيزی بيرای درميان بیمياریهيای مختلفيی

متعييدد از جملييه روغيين فييرار ،زینجیبييرن ،آلفييا و بتييا

استفاده میشوند .استفاده از گیاهان دارویی در بسیاری

تورمرین و ميواد دیگير از جمليه آرابینيوز ،فرولتيوز،

از لشورها در حال افزایش است بيه گونيهای ليه 53

گلولز و نشاسته در ریزوم گیاه زرد چوبه وجيود دارد

انيواع مختلفيی از داروهيا باشيند (

درصد داروهيا در برگیرنيده ترلیبيا

(.)Yang et al., 2009

طبیعيی هسيتند

آنتييیالسيييیدانهيييای طبیعيييی شيييامل  4دسيييته

(.)Eisenberg et al., 1993; Akerele, 1993
زردچوبيه 1بيا نيام علميی  Curcuma longa L.و

پلييیفنييولهييای فدونودیييدی ،پلييی فنييولهييای غیيير

متعلق به تیره زنجبیل ،میباشد .قسمت ميورد اسيتفاده

فدونودیدی ،اسیدهای فنولی یا دی ترپنهای فنيولی و
آلی گوگرد دار هستند له لورلومین در دسته

این گیاه ریزومهای آن است .زردچوبه بیش از ،377

ترلیبا

سال است له در هند ،بهعنوان رنگ مورد استفاده قرار

پلی فنولهای غیر فدونودیدی جای میگیرد (

میگیرد و با گذشت قيرنهيا ،خاصيیت دارویيی ایين

 .)et al., 2010این ماده له از ریزوم زردچوبه حاصيل

ادویه نیز آشکار شد .رنيگ زرد ليه مشخصيه ریيزوم

میشود ،خاصیت ضد التهابی و آنتیالسیدانی از خيود

زردچوبييه اسييت بييه حضييور  5تييا  3درصييدی

نشان میدهد (.)Ganguli et al., 2000
در سالهيای اخیير ،مطالعيا

لورلومینوییدها مربوط میگردد له شامل لورليومین،

Kelsey

متعيددی در زمینيه

بیولوژیو لورلومین صور

د-متولسی لورلومین و بیس د-متولسيی لورليومین

اثرا

میباشد له لورلومین فعالترین جزء زیستی ایين گیياه

چند سال اخیر بیش از  5777مطالعه نشان داده اسيت

میباشيد ( )Wakte et al., 2011ليه در سيال  1317و

آنتیالسييیدانی ،ضييدبالتریایی،

لييه لورلييومین اثييرا

گرفته است .طيی

شييیمیایی

ضدقارچی ،ضدویروسی ،ضيدالتهابی و پروآپوپتيوزی

سنتز و مورد تایید قرار گرفت (.)Lampe et al., 1913

اسييت و ظرفیييت درمييانی بيياالیی علیييه بیميياریهييای

لورلومین با فرمول مولکولی  ،C21H20O6نقطيه ووبيی

مختلييف بييهویييژه سييرطان دارد (

برابيير  105درجييه سييانتیگراد و وزن مولکييولی برابيير

Harikumar, 2009; Aggarwal et al., 2003; Singh,
 )2007; Shishodia et al., 2005در ایييران نیييز

 1315ميیددی توسي  Lampeبييه صييور

 520/50 g/molدارا میباشيد (.)Shen and Ji, 2007
این مياده در  pH= 2.5-7بيه رنيگ زرد و در ≤ 0

تحقیقا

pH

مختلفيی روی اثيرا

Aggarwal and

بیوليوژیکی زردچوبيه

انجام شده است (.)Bahrami et al., 2013

به رنگ قرمز در میآید (.)Ansari et al., 2005

جهييت اسييتخراج مييواد مييوثره گیاهييان دارویييی،

با وجود لاربردهای غيذایی و درميانی لورليومین

روشهييای متفيياوتی وجييود دارد لييه مييیتييوان بييه

برای چندین سال در لشورهای مختلف ،خصوصيیا

عصارهگیری به روشهيای سولسيله ،اولتراسيونیو و

بیولوژیو لورلومین تا اواس قرن  ،7بهطيور علميی

ماسراسیون اشاره نمود له هير ليدام از ایين روشهيا
مزایا و معایب خاص خود را داراسيت .از مهي تيرین

1. Turmeric
2. Zingiberaceae
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مزایای عصاره گیری به روش سولسيله ميیتيوان بيه
ساده و آسان بودن روش ،در تماس بودن مداوم حدل

مواد و روشها

تازه با پودر گیاهی ،عدم فیلتراسیون و استفاده از دمای

آمادهسازی نمونه :پيس از تهیيه ریيزوم زردچوبيه از

لي محليول

بازار اهواز و شناسایی آن توسي بخيش گیياهشناسيی

در دمای پایین میشود ،اشاره لرد .اما علیرغ مزایيای

گروه زیستشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ،نمونه

اشاره شده ،این روش دارای معيایبی ميیباشيد ليه از

با استفاده از آسیاب پودر گردید.

باال له منجر به افزایش حدلیت ترلیبا

جمله آن میتوان به زميان بير بيودن فراینيد و آسيیب

عصاره گیری به روش ماسراسیون :در ابتدا  17گيرم

لرد ( De

از پودر زرد چوبه وزن گردیيد .سي س  1،7سيی سيی

 .)Castro and Garcıa-Ayuso, 1998از مزایای روش

اتانول  32درصد بهعنوان حدل به آن افزوده شد .پيودر

ماسراسیون نیز میتوان به ساده و آسان بيودن روش و

 40ساعت در تمياس بيا حيدل بير روی

رساندن به ترلیبا

حساس به حرار

امکان استخراج ترلیبا

اشاره

گیاه به مد

همزن مغناطیسی

حساس نسبت به دميا اشياره

قرار گرفت (.)Zetterström, 2012

نمود .همچنین نیاز بيه فیلتراسيیون و زميان بير بيودن

عصاره گیری به روش اولتراسونیو :در ابتيدا 17

Handa

گرم از پودر زرد چوبه وزن گردیيد .سي س  1،7سيی

 .)et al., 2008در روش اولتراسونیو ،دميای لمتيری

سی اتانول  32درصد بهعنوان حدل به آن افزوده شد.

برای عصارهگیری الزم اسيت در نتیجيه بيه ترلیبيا

و در معرض امواج صوتی بيا فرليانس  47khzقيرار

حساس به حرار  ،لمتر آسیب می رسيد .از معایيب

گرفت .بهمنظور تعیین زمان بهتر برای عصياره گیيری،

روش حاضر میتوان نیاز به فیلتراسیون و انتخابگری

این روش در زمانهای  1، ،2و  10دقیقه انجيام شيد

پایین روش را برشمرد .اگرچه میتوان با به لار بيردن

(.)Rouhani et al., 2009; Wakte et al., 2011

حدلهای اختصاصی تا حدودی روش را انتخابی لرد

عصارهگیری بيه روش سولسيله :در ابتيدا  17گيرم از

اما به هر حال چون در این روش سيلول گیياهی پياره

پودر زرد چوبه وزن گردید و درون انگشتانه قرار داده

سلولی در تماس با حيدل قيرار

شد .س س  1،7سیسی اتانول  32درصيد درون بيالن

روش ،از معایب این روش قلمداد میشيوند (

شده و للیه محتویا

میگیرند ،این روش به طيورللی غیير انتخيابی تلقيی

ریخته وس س بالن درون حمام روغن و تحت شيرای

میشود (.)Luque-Garcia and De Castro, 2003

رفدلس قرار داده شد و عمل عصارهگیری به مد
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ساعت ادامه یافت (.)Popuri and Pagala, 2013

به منظور مقایسه سه روش عصاره گیری سولسله،

کورکوومین وا اسوه اده از :1HPLC

اولتراسونیو و ماسراسیون و همچنین انتخاب بهتيرین

تعیین خلوو

روش جهيييت اسيييتخراج لورليييومین ،عملیيييا

بييدینمنظييور نمونييههييای بييا غلظييت  3 ppmاز نمونييه

آزمایشگاهی متفاوتی بر روی گیاه زردچوبيه صيور

اسييتاندارد لورلييومین ( ،Acrosهنييد) و عصييارههييای

از این پژوهش انتخاب بهتيرین روش از

بدست آمده در حدل اتانول ( ،Merckآمریکا) با درجيه

لحيياظ بیشييترین رانييدمان وزنييی بييود ،س ي س مقييدار

 HPLCسيياخته و بييه دسييتگاه تزریييق شييد .از دسييتگاه

لورلييومین حاصييله از طریييق  HPLCو در نهایييت

 )Berlin, Germany( Knauer HPLCحاوی پمي

گرفت .هد

 1001و آشکار ساز  k-،371 UVاستفاده گردید .ستون

محتوای فنلی عصارهها سينجیده و بيهمنظيور بررسيی
خيواص آنتيیالسیيدانی عصييارههيا از

K-

دستگاه از نوع  C10 , ،37mm× 4/2mmو دمای ستون

روش DPPH

استفاده گردید.

1.High Performance Liquid Chromatography
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دمای اتاق  ،3 oCتنظی شد .فاز متحيرک  )THF( Aبيا

منحنی استاندارد گالیو اسید ،محتوای فنلی عصارههيا

نسبت  3درصد و فاز متحرک ( Bآب حاوی سيیتریو

بر حسب میلیگرم بر لیتر بدست آمد.

اسید  1 v/vدرصد بافری شيده در  pH=5بيا  )KOHبيا

ررسی اثر آنهویاکسویدانی وا اسوه اده از مولوو

نسييبت  33درصييد انتخيياب شييد .سييرعت جریييان آن

 :2DPPHفعالیت مهار لننيدگی رادیکيال آزاد

 ،1 ml/minطييول مييوج آشييکار سيياز  507nmو حجي

عصارهها بيا اسيتفاده از روش  Norhaizaو همکياران

تزریقييی  17µlانتخيياب شييد .از  pHمتيير (

pH lab,

DPPH

( )Norhaiza et al., 2009بيا اصيدحاتی انجيام شيد.

 )0،0Metrohms, Herisau, Switzerlandبيرای تنظيی

فعالیت مهارلنندگی رادیکال آزاد بيهصيور

 IC50بير

 pHآب استفاده گردید(.)Wakte et al., 2011

حسب میلی گرم بر لیتر بیان

جداسوووازی کورکومینوییووودها وووا اسوووه اده از

آنالیز آماری دادهها :آزمون نرمال دادههای بيه دسيت

کروماتوگرافی الیه نازک  :1TLCنمونه اسيتاندارد و

آمده با نرم افزار  SPSSانجام گردید ،مقایسۀ میيانگین

عصاره اتيانولی از سيه عصياره مختليف بيرای تاییيد

دادهها با روش دانکن انجام شد .نمودارهيای مقایسيه

حضيور لورلومینوییيدهای مختليف بير روی صيفحه

میانگین با نرمافزار ( Excel )،717رس شدند.

گردید.

 TLCمورد بررسی قيرار گرفيت .نمونيه اسيتاندارد و
عصاره بدست آمده در للروفرم حل گردید و بر روی
صيفحه  TLCلکييه گييذاری صييور

نهایج

گرفييت .ترلیييب

راندمان عصاره گیوری :بررسيی مقيدار عصيارههيای

للروفرم:متانول با نسيبت 1:13بيهعنيوان فياز متحيرک

بدست آمده از روشهای مختلف عصاره گیری ،نشان

انتخاب شد (.)Kulkarni et al., 2012

داد له روش ماسراسیون و اولتراسونیو در زمانهيای

اندازهگیری میزان ترکیبات فنولی :برای انيدازهگیيری
ترلیبييييا

 1، ،2و  10دقیقييه بييا یکييدیگر اخييتد

معنييیداری

فنلييييی از روش  Hossainو همکيييياران

نداشتند .این در حالی است له راندمان عصيارهگیيری

( ،)Hossain et al., 2013اسيتفاده گردیيد .بيه لميو

معنيیداری بيا روشهيای

به روش سولسله اخيتد

دیگر عصارهگیری داشت (( )p <7/73شکل .)1

شکل  :1راندمان عصارهگیری .مقادیر ولر شده میانگین دوبار تکرار  ±خطای استاندارد میباشد .حرو
ستونها معر

عدم تفاو

مشابه در باالی

معنیدار بین میانگینهای راندمان از روشهای مختلف عصارهگیری میباشد.
2. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl

1.Thin Layer Chromatography
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کورکومین ا اسه اده از  :HPLCنتایج

 .)،-Aمقييدار لورلييومین در روش ماسراسييیون ،بييا

آنالیز  HPLCبرای نمونه اسيتاندارد لورليومین نشيان

اختد

معنیداری نسيبت بيه روشهيای سولسيله و

داد له پیو حاصله در زمان بازداری  0/3دقیقه نشيان

اولتراسونیو بیشتر بود (( )p <7/73شکل .)4

تعیین خلو

دهنده لورلومین در نمونه استاندارد میباشيد (شيکل

شکل  :،آنالیز کورکومین ا روش  .A .HPLCنمونه اسهاندارد کورکومین .B .عصار گیری ه روش ماسراسیون .C .عصاره
گیری ه روش اولهراسونیک .D .عصاره گیری ه روش سوکسله

شناسوووایی کورکومینوییووودها وووا اسوووه اده از

اندازهگیری مقدار کول ترکیبوات فنلوی :یافتيههيای

کروماتوگرافی الیه نازک  :TLCیافتههای حاصيل از

حاصيل از بررسيی محتيوای پليیفنليی نشيان داد ليه

لروماتوگرافی الیه نازک با توجه به ماهیت محتویيا

بیشترین مقيدار ترلیبيا

عصاره زردچوبه در مقایسه با استاندارد مشخص ليرد

بدست آمد .همچنيین محتيوای فنليی بدسيتآميده از

له  Rfنمونه استاندارد و عصارهها با یکدیگر همخوانی

روش ماسراسیون بيا اخيتد

معنيیداری نسيبت بيه

داشت (شکل  Rf .)5برای هر سه عصاره ماسراسیون،

روش سولسله بیشتر میباشد( )p <7/73( .شکل .)2

اولتراسييونیو و سولسييله بييرای جييزء لورلييومین،

ررسی اثر آنهیاکسیدانی :بررسی  IC50بدسيت آميده

دمتولسی لورلومین و بیس دمتولسی لورليومین بيه

از نمونه استاندارد و عصيارههيا نشيان داد ليه نمونيه

ترتیب برابر 7/31 ،7/24و  7/41گزارش شد Rf .بيرای

استاندارد لورلومین با اختد

معنيیداری نسيبت بيه

هر سه عصاره مستخرج از ماسراسیون ،اولتراسونیو و

عصارهها لمترین  IC50را به خود اختصياص داد .ایين

سولسييييييله بييييييرای جييييييزء لورلييييييومین،

در حالی است له عصارههيای بدسيت آميده از روش

د-متولسی لورلومین و بیس د-متولسيی لورليومین

ماسراسييیون و اولتراسييونیو بييا یکييدیگر اخييتد

بهترتیب برابر 7/31 ،7/24و  7/41گزارش شد.

معنیداری نداشتند( )p<7/73( .شکل.)3
1

فنليی ،از روش ماسراسيیون
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شکل  :3تجزیه و تحلیل لیفی محتوای لورلومینوییدی عصاره شووکل  :4درصييد خلييوص لورلييومین تعیييین شييده از روش
 . HPLCمقييادیر وليير شييده می يانگین دوبييار تکييرار±خطييای

زرد چوبه بيا اسيتفاده از لرومياتوگرافی الیيه نيازک .اليف) در

حضييور نييور  UVب) در عييدم حضييور نييور  .UV. Aنمونييه استاندارد میباشد .حرو

مشابه در بياالی سيتون هيا معير

معنی دار بین میانگینهای مقادیر لورليومین هير

استاندارد . Bعصياره ماسراسيیون  .Cعصياره اولتراسيونیو .D

عدم تفاو

عصاره سولسله.

نمونه در روش های مختلف عصاره گیری می باشد.

شکل  :5محتوای فنلی بدست آميده از عصيارههيای مختليف .شکل  :6غلظت موثر برای ایجاد  37درصيد بازدارنيدگی ()IC50
مقادیر ولير شيده میيانگین دوبيار تکيرار  ±خطيای اسيتاندارد
میباشد .حرو

مشابه در باالی ستونها معير

از فعالیت رادیکالهای آزاد  DPPHتوس عصيارههيای مختليف
زردچوبييه .مقييادیر وليير شييده می يانگین دوبييار تکييرار  ±خطييای

عيدم تفياو

معنیدار بین میانگینهای محتوای فنلی هر نمونه در روشهيای

استاندارد میباشد .حرو مشابه در باالی ستونهيا معير عيدم

مختلف عصاره گیری میباشد.

تفاو معنیدار بین میانگینهای فعالیت آنتیالسیدانی هير نمونيه
در روشهای مختلف عصارهگیری میباشد.

میتوان بیان لرد له احتماال عصاره جداسازی شده بيه

وث
در این پژوهش سعی بر آن بوده است له رانيدمان

روش سولسله به دلیل استفاده از حدل داغ عدوه بير

عصارهگیری از سه روش ماسراسیون ،اولتراسيونیو و

مواد موثره مورد نظر ،ترلیبا

دیگری چون پروتئین و

سولسله ميورد بررسيی قيرار گیيرد و سي س مقيادیر

لربوهیدرا ها را نیز خارج لرده است .طبيق بررسيی

HPLC

براگييا و همکييارانش ( )Braga et al., 2003عصيياره

گرفتيه ،روش

سولسله نیز بیشترین راندامان را بيه خيود اختصياص

سولسييله بیشييترین رانييدمان بييه میييزان  0/3،درصييد

داد له این عصياره ترلیيب متفياوتی بيا عصيارههيای

عصاره را نشان داد .علت این پدیده را بيدین صيور

حاصله از روشهای اسيتخراج حيدل در فشيار لي ،

لورلومین حاصله از این سيه روش از طریيق
تعیین گردد .طبق بررسیهيای صيور
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سیال فوق بحرانی و تقطیر با بخار آب داشيت .نتيایج

افزایش بیشتری در مقدار لورلومین حاصله دیده نشد

رانييدمان عصييارهگیييری بييه روش اولتراسييونیو در

له این مقدار با مقيدار بدسيت آميده از ایين گيزارش

معنیداری را نشان نداد .این

ه خوانی دارد .در پژوهش انجام شده توس پریيت–

مسأله بهدلیل تخریب دیواره سلولی و قابلیت خروج و

المیيداو همکياران ( )Péret-Almeida et al., 2005و

تحت اميواج صيوتی

ریواتی و همکياران ( ،)Revathy et al., 2011بيرروی

میباشد؛ در مقابل زمانهای لمتر ،افزایش معنيیداری

لورلييومین اسييتخراجی از زردچوبييه بييا اسييتفاده از

در روند اسيتخراج در مقایسيه بيا اسيتخراج معميولی

لروماتوگرافی الیه نازک ،مشتقا

آن ترلیب بيه ایين

نداشت و لذا مستلزم به لارگیری شيد هيای صيوتی

ترتیييب جداسييازی شييدند :لورلييومین ،د-متولسييی

باالتر بود .راندمان استخراج با گذشت زميان افيزایش

لورليييومین و بيييیس د-متولسيييی لورليييومین ليييه

مییابد تا تعادل بین اجزای مورد نظير در سيلولهيای

لورلومین بیشترین  Rfو بیس د-متولسی لورليومین

گیاه و حدل برقرار گردد .اما زمانی له تعيادل برقيرار

لمتييرین  Rfرا بييه خييود اختصيياص داده ایيين پدیييده

میشيود دیگير افيزایش زميان جداسيازی بیشيتری را

میتواند به علت قطبیت لمتر ساختار لورلومین باشد

زمانهای مختلف تفاو

در دسترس بودن بیشتر ترلیبا

موجب

نمیشود (Song et al., Rouhani et al., 2009

;.)2015از آنجا له ترلیبا

له این نتایج با یافتههای حاصل از ایين گيزارش هي

فعال زیسيتی موجيود در

خيوانی دارد .بررسيیهيایی ليه جهيت تعیيین مقيدار

مواد گیاهی از مخلوط چندین جزء تشکیل شده است،

پلیفنلهای موجود در زردچوبه انجام شده متعدد بوده
و نتيایج آن نیيز بسيیار متفياو

جداسازی و تعیین آنها مشکلسياز ميیباشيد .عميدً
بسييیاری از آنهييا را بييا ترلیييب چنييدین تکنیييو

Kapoor, 2002؛ Surojanametakul et al., 2010؛

لروماتوگرافی و روشهای مختلف خالصسازی برای
جداسازی ترلیبا

Krishnaraj et al., 2012؛

فعيال زیسيتی ،ميیتيوان خيالص

سازی نميود ( .)Huie, 2002اسيتفاده از روش

اسيت (

Kaur and

Nampoothiri et al.,

 .)2012بررسی مقدار محتوای فنليی بدسيت آميده بيا
معر

HPLC

فولین نشان داد ليه بیشيترین مقيدار ترلیبيا

برای دستیابی به مقادیر دقیيق لورليومین اسيتخراج

فنلی در عصاره حاصله از روش ماسراسیون و لمترین

شييده و مقایسييه روشهييای مختلييف ضييروری بييود.

مقدار آن مربوط به روش سولسيله ميیباشيد .ليادور

لروماتوگرام بهدست آمده از  HPLCپیيو شيارپی را

ولاپور ( )Kaur and Kapoor, 2002گزارش لردند هر

در زمان بازداری  0/3دقیقه در نمونه اسيتاندارد نشيان

 177گرم پودر خام زردچوبيه حياوی  103میليیگيرم

داد له ایين پیيو در لرومياتوگرام  HPLCسيه روش

ترلیبا فنلی است .تجزیه و تحلیل مناسيب ترلیبيا

عصييارهگیييری نیييز مشيياهده شييد لييه بیييانگر وجييود

پلیفنلی به عوامل متعددی از جمله طبیعيت شيیمیایی

لورلومین میباشد .بررسيی نتيایج حاصيله از

آنهييا ،انييدازه نمونييه مييورد بررسييی ،زمييان و شييرای

HPLC

حييالی از آن اسييت لييه روش ماسراسييیون ،حيياوی

نگهداری ،نحوه استخراج و لیفیت روش آن ،انتخياب

بیشترین مقدار لورلومینویید ( 31/55درصد) میباشد.

استاندارد و حضور مواد مداخليه لننيده بسيتگی دارد

طبق بررسی صور

(.)Shahidi and Nackz, 2003

گرفته توس والتی و همکارانش

( ،)wakte et al., 2011مقدار لورلومین استخراجی از

بررسی خواص آنتیالسیدانی ،نشان داد  IC50برای

عصاره اتانولی زردچوبه در زميانهيای  1تيا  3دقیقيه

عصيياره ماسراسييیون و اولتراسييونیو تقریبييا یکسييان

بهترتیب برابر  2/30تا  5،/03درصد بوده و بعد از آن

میباشد .اما این مقدار برای عصاره سولسيله بيهطيور
7

بررسي فيتوشيميايي ،آنتياكسيداني و بهينهسازی روشهای مختلف عصارهگيری...

معنیداری افزایش پیدا لرده است ( )IC50=5،/72ليه

( ،)Widowati et al., 2013نمونييه لورلييومین ،اثيير

قابل مقایسه با مقدار عدد  ،4گزارش شده بيرای ایين

آنتیالسیدانی بیشتری نسبت به عصارههيای زردچوبيه

Nahak and Sahu,

را داراست له در این گزارش نیز همین امير مشياهده

زميان بیشيتر

گردید .این یافتهها نشان میدهد له رفتيار متغیيرهيای

تماس گیاه با حدل و دمای اعمال شده به عصياره بيه

مختلف بر روی استخراج ترلیبيا

آنتيیالسيیدان بيا

منظييور تبخیيير حييدل باشييد (.)Anonymous, 1966

خييواص مختلييف تيياثیر مييیگييذارد .روش اسييتخراج

مقایسه نتایج میزان آنتیالسیدان و مقادیر فنيل ليل در

عصاره از گیاه میتواند بازده استخراج ،درصيد و نيوع

روشهای عصارهگیری مورد مطالعه نشان میدهيد در

ترلیبا

شیمیایی ،و فعالیتهای بیوليوژیکی در آنهيا

روش ماسراسييیون بييهدلیييل جداسييازی مقييادیر بیشييتر

را تغییر دهد ( .)Wang et al., 2010در تایید این قضیه

پارامتر در نتایج ناهيو و سياهو (

 )2011میباشد .علت آن میتواند ميد

ترلیبا

میتوان به اثر امواج اولتراسونیو بر بافت گیاهی له با

فنلی و نقيش آنتيیالسيیدانی ایين ترلیبيا

 SEMگرفتييه شييدهاسييت،

میزان  IC50لمتر آن دور از انتظيار نميیباشيد .نتيایج

اسييتفاده از میکروسييکو

بهدست آمده نشان میدهد له نمونه استاندارد بهدلیيل

اشاره نمود ( .)Riera et al., 2004نتایج ایين پيژوهش

خلوص بیشيتر از  IC50لمتيری برخيوردار اسيت و از

نشان داد له بیشترین راندمان عصارهگیری مربيوط بيه

بین عصارههای مورد مطالعه ،اثر آنتیالسیدانی عصاره

روش سولسيييله ميييیباشيييد .در بررسيييی سيييانگ و

اولتراسونیو و ماسراسيیون بيا توجيه بيه  IC50لمتير

همکيارانش ( ،)Song et al., 2007اتيانول بيه واسيطه

آنهييا ،از عملکييرد بهتيير آنتیالسييیدانی برخوردارنييد.

خواص فیزیکيی منحصير بيه فيرد خيودش از جمليه

امروزه روش استخراج با امواج اولتراسونیو ،با توجيه

قطبیت باال ،فشيار بخيار مناسيب و ویسيکوزیته لي ،

آب لمتير ،تبيدیل بيه

تمایييل زیييادی بييه اسييتخراج لورلييومین دارد .طييی

یييو روش جييایگزین مناسييب نسييبت بييه روشهييای

استخراج با امواج اولتراسونیو ،فروپاشی سيلولهيای

استخراج معمولی شده است و یو روش تاییيد شيده

گیاهی مقدار زیادی از انرژی در مکانهيای متعيدد در

گیياهی بيه

حدل را منتشر میلند له موجب افزایش سطح تماس

خصوص ترلیباتی بيا وزن مولکيولی لمتير ميیباشيد

حدل با مولکولهای حل شونده (لورلومین) میشود.

( .)Rodrigues and Pinto, 2007اثير افيزایش اميواج

عملکرد در دمای پایینتير ،لياهش زميان اسيتخراج و

درسييرعت اسييتخراج مييواد گیيياهی لييه بييه

آب و انرژی لمتر مزیتهيای عميده

به بازده باالتر ،انرژی و مصر

در روند اسيتخراج ميواد ميوثره ترلیبيا

فراصييو

همچنین مصر

شکستن دیواره سلولها و آزاد سازی اجزای آنهيا در

روش اولتراسونیو در مقابل روشهای مرسيوم ميی-

Lingyun et al.,

باشيد ( .)Vinatoru, 2001سينجش رانيدمان عصياره-

 .)2007تحقیق در مورد استفاده از روش اولتراسونیو

گیری ،تعیيین خليوص لورليومین بيا روش ،HPLC

در استخراج اسانس نشاندهنيده افيزایش بهيرهوری و

بررسی میزان فنيل ليل و فعالیيت آنتيیالسيیدانی بيا

لیفیت بهتر آن نسبت به روشهای متداول ميیباشيد.

روشهای مختلف عصارهگیری نشيان داد ليه روش-

امييواج اولتراسييونیو بييرای ليياربردهييای صيينعتی در

از

محی اسيتخراج مربيوط ميیشيود (

های مختلف منجر بيه جداسيازی مقيادیر متفياو

اسيييتخراج دارویيييی بيييرای طیيييف گسيييتردهای از
استخراجهای گیياهی شيناخته شيده

لورلومین ،تفاو

در میزان ترلیبا

فنلی و تغییيرا

اسيت ( Ji et al.,

فعالیت آنتيیالسيیدانی در گیياه زردچوبيه ميیشيود.

 .)2006طبيييق بررسيييی ویيييدوواتی و همکيييارانش

آنتیالسیدانی هسيتند

ترلیبا
8
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و مقييادیر فنييل لييل رابطييه مسييتقی بييا فعالیييت آنتييی

همچنييین در رژیي هييای غييذایی بييرای ليياهش تيينش

السیدانی دارد .نتایج نشان میدهيد ليه بيه ليارگیری

السیداتیو سلولها مورد توجه قرار گیرد.

عصاره ماسراسیون بهدلیل فعالیت آنتیالسیدانی بياال و

قدردانی  :نگارندگان از معاونت پژوهشی دانشگاه

همچنین التساب بیشترین مقدار لورلومین ميیتوانيد

شهید چمران اهواز به لحياظ تيامین هزینيههيای ایين

بييهعنييوان یييو روش مناسييب و ارزان در اسييتفاده از

پييژوهش (پژوهانييههييای شييماره 34/5/7،/ 51303و

لورلومین بهعنوان دارو ،همراه با داروهای شیمیایی و

شماره )34/5/،/ 51307در قالب پایان نامه لارشناسی

همچنین در رژی های غيذایی بيرای لياهش اسيترس

ارشد تشکر و قدردانی مینمایند

السیداتیو سلولها مورد توجه قرار گیرد.
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