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 هاترین یافتهمهم

  آزاد  هااییکالراد، فعالیت مهارکنندگی کل فنلیترکیبات میزانDPPH ، قادرت اییاکننادگی یاون فریاک و

 68/40گارم گارده،  011میکروگارم بار  0/3ترتیا  باه امیپپی 0111کنندگی یون فرو گرده گل در غلظت شالت

 درصد بود.  3/3نانومتر و  011در طول موج  63/0درصد، جذب 

 

  دست آمد.درصد به 2ساعت هیدرولیز آنزیمی و غلظت آنزیم  2با اعمال  اییاکنندگیبیشترین قدرت 

 

 درصد باوده، ارار غلظات  008/40ساعت هیدرولیز با میزان  46/0کنندگی در مدت زمان بیشترین قدرت شالت

 بوده است. معنیبی کامالًکنندگی گرده آنزیم بر میزان قدرت شالت

 

   بیشترین فعالیت مهارکنندگی رادیکالDPPH  5/0تا  0های ساعت هیدرولیز و غلظت 5/4تا  2زمان در مدت 

 آمد. فنلیدرصد آنزیم 

 

  کنندگی و فعالیت مهارکنندگی رادیکال کلی قدرت شالته فنلیDPPH  گرده گل بعد از انجام فرایند هیادرولیز

 درصد افزایش یافت. 85/24درصد و  28ترتی  یدود در شرایط بهینه با آنزیم آلکاالز، به

 

 )شرح مساله( مقدمه

های اصلی و ترکیبات فنولی و فالونوئیدی آنهاا باوده و دی و اکسیدانی گرده گل مربوط به پروتئینویژگی آنتی

 .دهنداکسیدانی قوی تری از خود نشان میتری پپتیدهای یاصل از هیدرولیز پروتئینی فعالیت آنتی

هاای کننادگی رادیکاالفعالیات پاا  شامل قابلیت اییاء واکسیدانی این پپتیدها آنتی دالیل مربوط به عملکرد

کننادگی های هیدروکسایل و خاصایت شاالتهترکیبات سمی همانند رادیکال کنندگی برخی ازآزاد، خاصیت خنثی

   باشد.می های فلزی پراکسیدانکاتیون

هاای درولیز آنزیمی پروتئینمنبع غنی از پروتئین است، در این کار پژوهشی تاریر هیگرده گل با توجه به اینکه 

  سازی شد.گردید و شرایط هیدرولیز بهینه اکسیدانی آنها بررسیگرده گل بر خواص آنتی
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 اهمیت موضوع
 

شاود و عسل بسیار باال است، توجه اندکی به آنها مایاینکه کیفیت محصوالت جانبی زنبوررغم در کشور ما ایران، علی

اناد. بناابراین الزم اسات باا طور کامل بدست نیااوردههرا در صنایع غذایی و دارویی باین محصوالت با ارزش جایگاه خود 

عناوان یاک افزودنای طبیعای و ساالمتی ب اش و های کاربردی آنها و قابلیت کاربردشان در مواد غذایی بهبررسی ویژگی

نباورداری و داروساازی باه ایان ها، توجه بسایاری از مت صصاان در صانعت غاذا، زکننده از بسیاری از بیماریجلوگیری

  محصوالت معطوف گردد.

 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 هدف این پژوهش تعیین مدت زمان هیدرولیز و غلظت آنزیم بهینه جهت هیدرولیز آنزیمی گارده گال و دساتیابی و 

 کنندگی با اعماال زماان بیشترین قدرت اییاداد  ها نشانیافتهاست. بر این اساس  اکسیدانی باالتر آن بودهبه قدرت آنتی

سااعت باا میازان  46/0کننادگی در مادت زماان دست آمد. بیشترین قدرت شاالتدرصد به 2ساعت و غلظت آنزیم  2

معنی باوده اسات. بیشاترین فعالیات بی کنندگی گرده کامالًدرصد بوده، ارر غلظت آنزیم بر میزان قدرت شالت 008/40

کلی طورهدست آمد. باهدرصد آنزیم ب 5/0تا  0های ساعت و غلظت 5/4تا  2در مدت زمان  DPPHمهارکنندگی رادیکال 

گرده گل بعد از انجام فرایند هیدرولیز در شرایط بهیناه باا  DPPHکنندگی و فعالیت مهارکنندگی رادیکال قدرت شالته

  صد افزایش یافت.در 85/24درصد و  28ترتی  یدود آنزیم آلکاالز، به
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 . کنندگی یون فرو در برابر زمان )ساعت( و غلظت آنزیم )درصد(( درصد شالتهbو ) DPPH( درصد مهار کنندگی رادیکال aدار سطحی )ونم


