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بررسی ترکیبات فنلی و عملکرد آنتیاکسیدانی عصارههای آبی و متانولی برگ سه
گونه از جنس  Pistaciaدر منطقه سروستان شیراز
علی خدیو سروستانی ،1محمود دژم

*1

1دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا ،فسا ،ایران
تاریخ پذیرش93/3/11 :

تاریخ دریافت91/11/7 :

چکیده
این پژوهش بهمنظور بررسی کمی و کیفی ترکیبات فنلی و توان آنتیاکسیدانی عصارههای آبی و متانولی برگ گونههای پسته
اهلی ( ،)Pistacia vera L.بنه ( )Desf. Pistaciaatlanticaو کلخنگ ( )Pistacia khinjuk Stocksدر باغات منطقه سروستان شیراز
در بهار  1931انجام شد .آنالیز عصاره ها با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارکرد باال ( )HPLCنشان داد که از نظر نوع و میزان
ترکیبات فنلی تفاوت های زیادی بین عصاره های گونه های مختلف وجود دارد .بیشترین و کمترین میزان ترکیبات فنلی به ترتیب
در عصااره متانولی بنه و عصاره آبی پسته و کلخنگ یافت شد .ترکیبات وانیلین و اسید گالیک در عصاره های آبی و متانولی هر
سه گونه وجود دا شتند در حالی که ترکیب اسید سینامیک فقط در عصاره های متانولی هر سه گونه یافت شد و از نظر مقدار نیز
باالترین غلظت را در بین ساایر ترکیبات به وود اوتصاااا داد .در این پژوهش توان آنتیاکساایدانی با اندازهگیری میزان شااکار
رادیکال آزاد -2،2دی فنیل پیکریل هیدرازیل ( )DPPHارزیابی گردید و نتایج نشاان داد که توان آنتیاکسیدانی عصارهها متفاوت
بود و با افزایش غلظت ،توانایی مهار رادیکال آزاد توساط عصاره ها افزایش یافت ،بهطوریکه در غلظت  9233میلی گرم در لیتر
عملکرد آنتی اکسایدانی عصااره های هر ساه گونه بیشاتر از اساتاندارد اساید گالیک بود .نتایج این پژوهش نشان داد که در بین
عصارههای هر سه گونه ،عصاره متانولی بنه دارای بیشترین توان آنتیاکسیدانی بود.
واژگان کلیدی :آنتیاکسیدان ،بنه ،پسته ،ترکیبات فنلی و کلخنگ.
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گیاهان جنس پیستاسیا که متعلق به وانواده پسته

مقدمه
ترکیبات فنلی یکی از گستردهترین گروههای مواد

( )Anacardiaceaeمیباشند دارای  11گونه بوده که

شیمیایی در گیاهان بوده و دارای اهمیت فیزیولوژیکی

همه آنها از وود ،تربانتین یا سقز ترشح میکنند .بیشتر

قابل مالحظهای میباشند و به نظر میرسد که اساس

این گونهها جنگلی بوده ،بروی از آنها بهعنوان گیاهان

مولکولی تأثیر محافظت کنندگی ترکیبات فنلی در

زینتی و پسته ووراکی بهعنوان گیاهی اهلی و میوهای

گیاهان وابسته به ویژگیهای آنتیاکسیدانی و توانایی

وشکباری شناوته شده است (.)Amri et al., 2013

شکار رادیکالهای آزاد توسط آنها میباشد .تجمع

وجود ترکیبات فنلی و واصیت آنتیاکسیدانی در

ترکیبات فنلی با توجه به مرحله رشد ،نمو و واکنش به

بخشهای مختلف گونههای جنس  Pistaciaگزارش

تنشهای محیطی کامالً متفاوت بوده و میزان آنها در

شده است .در پژوهشی حضور ترکیبات فنلی مختلف

نتیجه توازن بین بیوسنتز و تجزیه آنها میباشد

شامل اسید گالیک ،کورستین ،لوتئولین و چبولنیک اسید

( .)Korkina, 2007شواهد علمی نشان میدهد تنش

( )chebulenic acidدر گونه  P. integerrimaگزارش

اکسیداتیو که در نتیجه عدم توازن بین سطوح

شده است ( Benhammou .)Hirori et al., 1996و

ملکولهای اکسیدکننده و ترکیبات آنتیاکسیدانی رخ

همکاران ( )2332گزارش کردند که در عصارههای

میدهد میتواند منجر به بروی تغییرات بیوشیمیایی و

اتانولی برگ دو گونه  P.lentiscusو P.atlantica

در نتیجه بروز بروی بیماریها و ناهنجاریها در انسان

استفاده از روش کروماتوگرافی الیه نازک ( )TLCامکان

شده و میتواند منجر به صدمه به زیست مولکولهای

شناسایی ترکیبات فالونولی ،اسیدفنلیکی ،فالونی،

اصلی نظیر چربیها ،پروتئینها و  DNAگردد .امروزه

آنتوسیانی ،اسید گالیک و اسیدپاراکوماریک را میسر

آشکار است که جهشزایی و دیگر اثرات منفی

ساوت و مشخص شد که عصاره هر دو گونه دارای

گونههای اکسیژن فعال ( )ROSدر بیماریهای مختلف

قدرت احیاء کنندگی باالیی بودند و قدرت احیا کنندگی

در انسان نقش دارند .در دو دهه اویر تاکید فراوانی بر

عصاره گونه  P.lentiscusنسبت به  P.atlanticaبیشتر

جایگاه آنتیاکسیدانهای طبیعی شده است .در این میان

بود Kayani .و همکاران ( )2332در پژوهشی میزان

ترکیبات فنلی نظیر توکوفرولها (مثل ویتامین  Eو

فنل کل شاوساره گیاه کلخنگ را  293میکروگرم معادل

ترکیبات وابسته) ،انواع مختلف فالونوئیدها ،اسید

تانیک اسید بر گرم وزن گیاه گزارش کردند Alai .و

فلوئیک ،تاننها و لیگنانها بهعنوان منبع ملکولهای

همکاران ( )2332گزارش کردند که میزان فنل کل

فعال زیستی توجه زیادی به وود جلب نموده است.

گونهای از جنس پسته ()Pistacia palaestina Boiss.

آنتیاکسیدانها بهدلیل ویژگی شکار رادیکالهای آزاد

در عصارههای آبی و متانولی بهترتیب  22/5و 52/9

بهطور مستقیم ضد جهشزایی و ضدسرطان میباشند

میلیگرم معادل گالیک اسید در گرم وزن وشک و

( .)Zayzafoon et al., 2010این ترکیبات قادر به احیا

فعالیت آنتیاکسیدانی در عصارههای آبی و متانولی آن

رادیکالهای آزاد نظیر سوپراکسید ،پراکسیل و

بهترتیب  523و  533/3میکرومول معادل ترولوکس

هیدروکسیل میباشند .عالوه بر اثرات شکارگری ،این

( )Troloxدر گرم وزن وشک بود)2332( Peksel .

ترکیبات قادر به جلوگیری از فعالیت آنزیمها و یا

مقدار کل ترکیبات فنلی عصاره برگ بنه را به میزان

ترکیباتی میباشند که فرایندهای تولید  ROSرا

 292/15میکروگرم معادل پیروکاکچول بر یک میلیگرم

کاتالیزور مینمایند (.)Abdelwahed et al., 2007

عصاره گزارش کرد .در این پژوهش میزان فعالیت
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ضدرادیکالی آن در غلظت  15میکروگرم در میلیلیتر

با مختصات جغرافیایی طول شرقی  59درجه و 19

معادل  25درصد بازداندگی بود و در مقاسیه با

دقیقه و عرض شمالی  23درجه و 12دقیقه و ارتفاع

آنتیاکسیدانهای شناوته شده مانند اسیدآسکوربیک،

 1523متر از سطح دریا در بهار سال  1931جمعآوری

عصاره برگ بنه از توان آنتیاکسیدانی قابل مالحظهای

گردیدند .پس از شناسایی ،نمونههایی از هر سه گونه

برووردار بود Joshi .و همکاران ( )2333نشان دادند

در هرباریوم دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی

که در گونه  P. integerrimaترکیبات فنلی وجود داشته

واحد فسا قرار داده شد.

و میزان آنها در عصاره متانولی و فراکشن اتیل استاتی

تهیه عصارهها :ابتدا برگ گونههای مورد نظر در سایه

عصاره متانولی بهترتیب  2/23و  2/22درصد بود و

وشک شدند .جهت تهیه عصاره 133 ،گرم نمونه پودر

عصارهها توان آنتیاکسیدانی باالیی داشتند Cherbal .و

شده از برگ هر گونه به نسبت  1به  13با آب یا متانول

همکاران ( )2312در پژوهشی میزان فنل کل عصاره

مخلوط گردید و بهمدت یک ساعت روی شیکر قرار

برگ گونه  P. lentiscusرا معادل 292/3±1/95

داده شد .نمونهها بهمدت  22ساعت در یخچال

میلیگرم معادل گالیک اسید در گرم عصاره گزارش

نگهداری شدند و مجدداً یک ساعت روی شیکر قرار

کردند .در این پژوهش ظرفیت آنتیاکسیدانی عصاره

گرفتند و در نهایت با استفاده از قیف بوونر و کاغذ

برگهای این گونه در غلظت  233میکروگرم بر

صافی (واتمن شماره  )22و به کمک پمپ والء

میلیلیتر  22/2درصد شکار ترکیب  DPPHبود که

عصارهها تهیه گردید .در ادامه عصارههای تهیه شده با

نسبت به ترکیب استاندارد اسید گالیک کمتر ولی با

استفاده از دستگاه روتاری و اپراتور مدل  RV 10کامالً

ترکیب استاندارد آلفا-توکوفرول برابری مینمود.

وشک شدند و وزن عصارهها تعیین گردید.

از آن جایی که در رابطه با توان آنتی اکسیدانی و

اندازهگیری ظرفیت آنتیاکسیدانی به روش :DPPH

میزان و نوع ترکیبات فنلی گونههای پسته اهلی

ابتدا با استفاده از حالل متانول غلظتهای مختلف

( ،)Pistacia vera L.بنه ( )Desf.Pistaciaatlanticaو

عصارهها و ترکیب استاندارد اسید گالیک ساوته شدند.

کلخنگ ( )Pistacia khinjukStocksگزارشات بسیار

ترکیب  DPPHنیز با حالل متانول با غلظت 233

کمی وجود دارد ،هدف از این پژوهش بررسی کمی

پیپیام تهیه شد .سپس غلظتهای مختلف عصارهها

وکیفی عصارههای آبی ومتانولی برگ این سه گونه با

درون میکروپلیت  32تایی ریخته شد .برای هر غلظت

روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد باال ( )HPLCو

 2وانه در نظر گرفته شد که  2وانه اول برای نمونه

تعیین ظرفیت آنتیاکسیدانی آنها بود.

( )sampleمحتوی  23میکرولیتر عصاره 233 +
میکرولیتر  DPPHو  2وانه دوم برای تصحیح ()blank

مواد و روشها

محتوی  23میکرولیتر عصاره  233 +میکرولیتر متانول

مواد گیاهی :برگهای پسته اهلی رقم احمد آقایی از

بودند .برای شاهد ( )Controlنیز  2وانه محتوی23

دروتان ده ساله از باغات پسته شهرستان سروستان در

میکرولیتر متانول  233 +میکرولیتر  DPPHدرنظر گرفته

 25کیلومتری جنوب شیراز و برگهای دو گونه بنه

شد .پس از آن میکروپلیت  32تایی داول میکروپلیت

وکلخنگ از دروتان بالغ در اطراف شهرستان سروستان

ریدر گذاشته شد تا  13ثانیه لرزانده شود و بعد از 93
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دقیقه جذب نمونهها درطول موج  515نانومتر قرائت

میلیمتر ( )FTبود .فاز متحرک شامل ترکیبی از متانول

شد .پس از قرائت جذب نمونهها درصد شکار رادیکال

و اسید فورمیک  1درصدبا نسبتهای مختلف بود که

آزاد با فرمول زیر محاسبه شد.

در طی  95دقیقه با سرعت جریان یک میلیلیتر دردقیقه
تزریق گردید .درجه حرارت آون در حد  93درجه

( × 133شاهد  /تصحیح -نمونه) = A

سانتیگراد حفظ شد .ترکیبات فنلی استاندارد در این

درصد شکار رادیکال آزاد = 133 -A

پژوهش شامل وانیلین ،اسید سینامیک ،اسید گالیک،

ساپس منحنی کالیبراسیون ترسیم و از روی معادله

کاتچین ،اسید کافئیک ،اسید کلروژنیک ،روتین،

وط ،میزان  IC50برای ترکیب اسااتاندارد اسااید گالیک

کورستین ،اسید پاراکوماریک و کارواکرول بودند.

وعصارهها محاسبه گردیدودر آور  IC50بدست آمده از

مساحت قلهها و زمانهای بازداری با استفاده از نرمافزار

ترکیب اسااتاندارد و عصااارهها با هم مقایسااه شاادند

 Chemstationمحاسبه گردید و مقادیر ترکیبات

(.)Bruits et al., 2001

شناسایی شده درعصارهها با مقایسه آنها با نمودارهای

روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد باال :ابتدا 15

مربوط به ترکیبات استاندارد محاسبه شد و نتایج

گرم از هر نمونه پودرشده با  153میلیلیتر -nهگزان

برحسب میلیگرم ترکیبات فنلی بر گرم وزن وشک

مخلوط شد و  22ساعت نگهداری گردید تا چربیزدایی

ماده گیاهی گزارش گردید.

صورت گیرد .سپس نمونهها با کاغذ صافی جدا و در

روشهای آماری :دادههای مربوط به درصد شکار

معرض هوا وشک گردید .پس از آن هر نمونه گیاهی

رادیکالهای آزاد توسط نمونهها به وسیله نرمافزار SAS

به دو قسمت تقسیم شده و هر  2/5گرم بهصورت

مورد تجزیه آماری قرار گرفت و میانگین تیمارها با

جداگانه با  25میلیلیتر حالل آب و یا متانول مخلوط

آزمون دانکن در سطح  5درصد مقایسه شدند .همچنین

شد و  22ساعت نگهداری گردید .درطی این  22ساعت

انحراف معیاردادهها نیز محاسبه گردید.

هر نمونه  15دقیقه اولتراسونیک و  2-2ساعت لرزانده
شد و در بقیه مواقع در تاریکی نگهداری گردید.

نتایج

نمونهها پس از  22ساعت از کاغذ صافی عبور داده

در این پژوهش ،درصد بازده انواع عصارههای آبی

شدند و محلول زیر کاغذ صافی با روتاری تغلیظ

و متانولی در سه گونه پسته ،بنه و کلخنگ متفاوت بود.

گردید .سپس  3/31گرم از عصاره تغلیظ شده در 1

در مجموع بیشترین بازده عصاره به میزان  92/55درصد

میلیلیتر حالل (عصاره آبی در آب دیونیزه و عصاره

مربوط به عصاره آبی بنه و کمترین آن به میزان 23/5

متانولی در متانول) حل گردید و پس از عبور از فیلتر

درصد مربوط به عصاره متانولی بنه بود .در پسته بازده

سرسرنگی  3/22میکرومتری 23 ،میکرولیتر از آن به

عصارههای آبی ومتانولی بهترتیب  23/52و 22درصد و

دستگاه  HPLCتزریق شد .دستگاه مورد استفاده در این

در کلخنگ بازده عصارههای آبی و متانولی بهترتیب

پژوهش  Agilentسری  1233بود که به یک تشخیص

 21/22و 22درصد بود.

دهنده از نوع  DADدر طول موجهای  223و 923

نتایج این پژوهش نشان داد که توان آنتیاکسیدانی

نانومتر مجهز بود .برای هر نمونه میزان  23میکرولیتر

عصارههای آبی و متانولی سه گونه پسته ،بنه و کلخنگ

عصاره به فاز معکوس تزریق گردید که ستون آن از نوع

در مقایسه با ترکیب استاندارد اسید گالیک متفاوت و

 Zorbaa eclipseبا ابعاد  5میکرومتر ( )IDو 2/2 ×153

در هر عصاره با افزایش غلظت ،درصد شکار رادیکال
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آزاد افزایش یافت به طوری که در تمامی عصارهها

کلخنگ و عصاره آبی بنه بود که با ترکیب اسید گالیک

باالترین درصد مهار رادیکال آزاد در غلظت 9233

تفاوت معنیداری نداشتند .در این غلظت نیز کمترین

میلیگرم در لیتر مشاهده شد .مقایسه میانگین دادهها

توان آنتیاکسیدانی مربوط به عصاره آبی پسته بود.

بین عصارههای مختلف سه گونه در هر غلظت

همین روند در غلظتهای پایینتر نیز مشاهده گردید

تفاوتهای معنیداری را نشان داد .در غلظت 9233

(جدول  .)1در نمودار  1مقادیر  IC50مربوط به

میلیگرم در لیتر عصارههای آبی و متانولی هر سه گونه

عصارههای آبی و متانولی گونههای پیستاسیاآورده شده

نسبت به اسیدگالیک از توان آنتیاکسیدانی باالتری

است .در این پژوهش در هر سه گونه عصارههای

برووردار بودند و تفاوت معنیداری را نسبت به اسید

متانولی نسبت به عصارههای آبی در تمامی غلظتها از

گالیک نشان دادند .در غلظت  1233میلیگرم در لیتر،

توان آنتیاکسیدانی باالتری برووردار بودند .در بین

باالترین توان آنتیاکسیدانی مربوط به عصارههای

عصارهها کمترین میزان  IC50مربوط به عصاره متانولی

متانولی سه گونه و عصاره آبی بنه بود و عصاره آب ی

بنه و بیشترین میزان آن مربوط به عصاره آبی پسته بود.

پسته کمترین توان آنتیاکسیدانی را از وود نشان داد.

هرچند تمامی عصارهها نسبت به اسیدگالیک IC50

در غلظت  233میلیگرم در لیتر ،بیشترین درصد شکار

بیشتری داشتند.

رادیکال آزاد مربوط به عصارههای متانولی بنه و
جدول  :1مقایسه توان آنتیاکسیدانی (درصد مهار رادیکال آزاد) عصارههای سه گونه مورد مطالعه
غلظت عصاره (میلیگرم در لیتر)

نوع عصاره

9233

1233

233

233

233

133

اسید گالیک

*33/35±3/22b

33/35±3/32a

22/23±3/23a

22/13±3/95a

22/25±3/23a

22/12±3/23a

عصاره آبی پسته

32/29±2/52a

22/22±2/21c

22/31±1/91d

12/32±2/29d

13/23±2/25 f

25/92±12/33cd

عصاره آبی بنه

32/91±1/25a

33/23±9/22a

22/51±2/15a

22/22±2/12c

22/22±5/32d

22/13±13/33cd

عصاره آبی کلخنگ

35/51±1/22a

22/52±12/23b

25/22±9/35c

22/23±9/25d

12/52±5/33e

25/93±22/12b

عصاره متانولی پسته

35/23±1/12a

32/23±1/22a

22/22±11/22b

22/22±13/22c

22/23±5/93d

12/13±2/52d

عصاره متانولی بنه

35/23±1/99a

35/23±1/22a

32/22±13/32a

32/22±3/22a

22/23±5/22b

22/31±9/21 bc

عصاره متانولیکلخنگ

35/22±1/21a

32/13±2/22a

23/32±12/92a

23/25±13/23b

93/29±2/32 c

29/21±9/32cd

* در هر ستون حداقل یک حرف مشابه نشان دهنده عدم اوتالف معنیدار در سطح  5درصد بر اساس آزمون دانکن میباشد.

1500
1000
500
0

عصاره متانولی عصاره متانولی عصاره متانولی عصاره آبی عصاره آبی بنه عصاره آبی
کلخنگ

بنه

پسته

کلخنگ

اسید گالیک

پسته

شکل  :1مقایسه میزان ( IC50میلیگرم بر لیتر) در عصارههای مختلف گونههای مورد مطالعه
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میزان ( IC50میلی گرم بر لیتر)
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نتایج حاصل از کروماتوگرافی مایع با کارکرد باال

سینامیک ،اسید گالیک و اسید پاراکوماریک در عصاره

نشان داد که در بین عصارههای آبی و متانولی سه گونه

متانولی پسته یافت شد .ترکیبات اسید کلروژنیک و

پسته ،بنه و کلخنگ تفاوتهای کمی و کیفی زیادی

کوئرستین در هیچکدام از عصارهها یافت نگردیدند و

دیده میشود به گونهای که بروی از ترکیبات فقط در

برعکس ترکیبات وانیلین و اسید گالیک در تمامی

نوع واصی از عصارهها و یا در گونهای واا یافت

عصارهها یافت شدند .اسید سینامیک فقط در

شدند (جدول  .)2آنالیز  HPLCترکیبات وانیلین ،اسید

عصارههای متانولی و کارواکرول فقط در عصارههای

گالیک ،کاتچین ،اسید کافئیک ،روتین و کارواکرول را

آبی یافت شدند .در بین گونهها غلظت مجموع ترکیبات

در عصاره آبی و ترکیبات ذکر شده بجز اسیدکافئیک و

در عصارههای بنه بیشتر از دو گونه دیگر بود .غلظت

کارواکرول را در عصاره متانولی بنه شناسایی نمود.

مجموع ترکیبات فنلی در هر سه گونه در عصارههای

بهعالوه در عصاره متانولی بنه ترکیبات اسید سینامیک

متانولی بیشتر از عصارههای آبی بود .بیشترین میزان

و اسید پاراکوماریک نیز یافت شدند .در کلخنگ،

ترکیبات فنلی در عصاره متانولی بنه یافت شد به طوری

ترکیبات وانیلین ،اسید گالیک ،کاتچین ،روتین و اسید

که مقدار ترکیبات فنلی در این عصاره نسبت به عصاره

پاراکوماریک در عصاره آبی و ترکیبات وانیلین ،اسید

آبی بنه  2/5برابر بیشتر بود .کمترین میزان ترکیبات فنلی

سینامیک ،اسید گالیک ،روتین و اسید پاراکوماریک در

در عصارههای آبی کلخنگ و پسته وجود داشت

عصاره متانولی یافت شدند .ترکیبات وانیلین ،اسید

بهطوری که میزان آنها در عصارههای آبی کلخنگ و

گالیک ،کاتچین ،روتین ،اسید پاراکوماریک و

پسته حدود  3/32عصاره متانولی بنه بود.

کارواکرول در عصاره آبی پسته و ترکیبات وانیلین ،اسید
جدول  :1میزان و نوع ترکیبات فنلی مختلف در گونه های پستاسیا با روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد باال
نوع ترکیبات

عصاره آبی

عصاره متانولی

عصاره آبی

عصاره متانولی

عصاره آبی

عصاره متانولی

بنه

بنه

کلخنگ

کلخنگ

پسته

پسته

3/3993

3/3232

3/3312

3/3333

3/3322

3/3319

-

1/2123

-

3/5912

-

3/2221

اسید گالیک

3/2923

3/3921

3/3239

3/3333

3/1353

3/3312

کاتچین

3/3222

3/3233

3/3999

-

3/3123

-

اسید کافئیک

3/3325

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/3212

3/3232

3/3322

3/3321

3/3323

-

کورستین

-

-

-

-

-

-

اسید پاراکوماریک

-

3/3321

3/3315

3/3332

3/3313

3/3332

کارواکرول

3/3332

-

-

-

3/3335

-

مجموع

3/9325

1/2332

3/1232

3/5213

3/1995

3/2222

(میلیگرم در گرم وزن
وشک گیاه)
وانیلین
اسید سینامیک

اسید کلروژنیک
روتین
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آنتیاکسیدانی بنه کمتر بود Ilahi .و همکاران ()2319

بحث
در این پژوهش بیشترین بازده عصاره مربوط به

در پژوهشی نشان دادند که گونه  P.integerrimaدر

عصاره آبی بنه و کمترین آن مربوط به عصاره متانولی

تمامی غلظتها در مقایسه با اسید آسکوربیک فعالیت

بنه بود .حسینزاده و همکاران ( )2312در پژوهشی

آنتیاکسیدانی باالتری را بهطور معنیداری نشان داد.

میزان عملکرد عصاره آبی برگها و میوههای پسته را

 Cherbalو همکاران ( )2312در پژوهشی ظرفیت

بهترتیب  2/22و  13درصد و عصاره اتانولی را بهترتیب

آنتیاکسیدانی گونه  P. lentiscusرا با روش توانایی

 22و  2/3درصد گزارش نمودند .به نظر میرسد که

شکار ترکیب  DPPHاندازهگیری کردند .نتایج آنها

عملکرد عصارهها با توجه به نوع حالل ،گونه و اندام

نشان داد که عصاره آبی-متانولی برگهای این گونه در

مورد استفاده متفاوت است .در این پژوهش در هر

غلظت  233میکروگرم بر میلیلیتر دارای ظرفیت باالی

عصاره با افزایش غلظت ،توان آنتیاکسیدانی (درصد

آنتیاکسیدانی ( 22/2درصد توانایی شکار ترکیب

شکار رادیکال آزاد) افزایش یافت بهطوریکه در تمامی

 )DPPHبود که نسبت به ترکیب استاندارد اسید گالیک

عصارهها باالترین درصد شکار رادیکال آزاد در غلظت

کمتر ولی با ترکیب استاندارد آلفا-توکوفرول برابری

 9233میلیگرم در لیتر مشاهده شد .همچنین مقایسه

مینمود که با نتایج حاصل از این پژوهش مطابقت دارد.

میانگین دادهها بین عصارههای مختلف سه گونه در هر

در مجموع به نظر میرسد تفاوتهای گزارش شده در

غلظت تفاوتهای معنیداری را نشان داد .در غلظت

توان آنتیاکسیدانی گونههای مختلف پستاسیا وابسته به

 9233میلیگرم در لیتر عصارههای آبی و متانولی هر

عواملی نظیر نوع گونه ،نوع اندام ،نوع حالل مورد

سه گونه نسبت به اسیدگالیک از توان آنتیاکسیدانی

استفاده جهت تهیه عصاره ،محل جمعآوری نمونه

باالتری برووردار بودند و تفاوت معنیداری را نسبت

گیاهی ،نوع ترکیب استاندارد مورد استفاده و ...باشد.

به اسیدگالیک نشان دادند .گزارشات متعددی در رابطه

همچنین نتایج این پژوهش با روش کروماتوگرافی

با توان آنتیاکسیدانی عصارهها و اندامهای مختلف

مایع با کارکرد نشان داد که بین عصارههای آبی و

گونههای جنس پستاسیا وجود دارد)2332( Peksel .

متانولی سه گونه پسته ،بنه و کلخنگ تفاوتهای کمی

در پژوهشی نشان داد که عصاره برگ بنه قادر به احیاء

و کیفی زیادی دیده میشود به گونهای که بروی از

رادیکال  DPPHبود و میزان فعالیت ضد رادیکالی آن

ترکیبات فقط در نوع واصی از عصارهها و یا در

در غلظت  15میکروگرم در میلیلیتر معادل  25درصد

گونهای واا یافت میشود .گزارشات متعددی در

بازداندگی بود و در مقاسیه با آنتیاکسیدانهای شناوته

رابطه با میزان و نوع ترکیبات فنلی در انواع عصارههای

شده مانند اسیدآسکوربیک ،عصاره برگ بنه از توان

مربوط به گونههای مختلف جنس پستاسیا وجود دارد.

آنتیاکسیدانی قابل مالحظهای برووردار بود Souri .و

 Joukkiو  )2313( Khazaeiدر پژوهشی میزان فنل کل

همکاران ( )2332نشان دادند که درصد جلوگیری از

عصارههای متانولی و اتانولی میوه بنه را بهترتیب

پراکسیداسیون در غلظتهای  2 ،3/2و  23میکروگرم

 121/32±2/2و  195/22 ±22/22میلیگرم معادل اسید

عصاره میوه بنه بهترتیب 53/22±9/39 ،22/25±2/19

گالیک بر گرم وزنتر گزارش نمودند .آنها همچنین

و  52/22±2/23و میزان  IC50آن برحسب میکروگرم

میزان چندین ترکیب فنلی مانند اسید گالیک ،اسید

معادل  2/51±3/12بود که در مقایسه با ترکیب

کلروژنیک ،اسید سیناپیک ،اسید پروتوکاتچوئیک،

آلفاتوکوفرولبا  IC50معادل  3/23میکروگرم فعالیت

کاتچین و جوگلون را مشخص نمودند که در این میان
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میزان تمامی ترکیبات در عصاره متانولی بیشتر از عصاره

مشاهده نمود Alai .و همکاران ( )2332نیز گزارش

اتانولی بود و ترکیب جوگلون بهترتیب به میزان  22و

کردند که در گونهای از جنس پسته ( Pistacia

 29میلیگرم در گرم وزن تر بیشترین غلظت را نسبت

 )palaestina Boiss.همبستگی وطی معنیداری بین

به سایر ترکیبات در عصارههای متانولی و اتانولی به

فعالیت آنتیاکسیدانی و میزان فنل کل برای عصارههای

وود اوتصاا داد .در پژوهش کنونی نیز با آنالیز

آبی و متانولی وجود داشت و ضرایب همبستگی برای

 HPLCترکیبات اسیدگالیک و کاتچین در عصاره

عصارههای آبی و متانولی بهترتیب  3/229و 3/253

متانولی برگ بنه شناسایی شد در حالی که این عصاره

بود .همچنین  Gardeliو همکاران ( )2332همبستگی

فاقد اسیدکلروژنیک بود .این تفاوتها ممکن است به

شدیدی را بین میزان فنل کل و وواا آنتیاکسیدانی

دلیل نوع اندام مورد استفاده جهت تهیه عصاره و یا

عصارههای گونه  P. lentiscusمشخص نمودند .در

شرایط اقلیمی متفاوت دروتان مورد استفاده باشد.

مجموع نتایج این پژوهش مشخص کرد که تفاوتهای

محققین تفاوتهای مشاهده شده بین عصارههاای

کمی وکیفی زیادی در رابطه با ترکیبات فنلی

مختلف را به تفاوت در قطبیت حاللهای مورد استفاده

عصارههای مختلف وجود داشت و همچنین توان

مربوط میدانند ( Silva et al., 2006; Huang et al.,

آنتیاکسیدانی آنها نیز متفاوت بود.

 .)2005; Javanmardi et al., 2003عصارهگیری
ترکیبات فنلی از مواد گیاهی به وسیله ساوتار شیمیایی
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زمان و شرایط نگهداری مواد گیاهی و وجود ترکیبات
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