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  ها ترین یافته مهم
 اکسیدانی  هاي احیاءکنندگی و آنتی عصاره متانولی اناریجه از فعالیت ضدرادیکالی و عصاره استونی از فعالیت

 .کل بهتري برخوردار بود

  میزانEC50  در آزمون مهارکنندگی رادیکالDPPHاکسیدان   و براي آنتی05/84اریجه  براي عصاره متانولی ان
 .لیتر تعیین گردید میکروگرم بر میلیBHT 95/37سنتزي 

  ،شناسایی ترکیبات فنولی عصاره متانولی با کروماتوگرافی مایع با کارائی باال حاکی از وجود کلروژنیک اسید
  .کافئیک اسید، پاراکوماریک اسید، فرولیک اسید و روتین بود

  شناسایی شد)  گرم بافت خشک گیاه100گرم در   میلی18/353(در عصاره کلروژنیک اسید اسید فنولی غالب.  

دانی، کروماتوگرافی مایع با کارائی باال، اکسی ترکیبات فنولی، کلروژنیک اسید، فعالیت آنتی : کلیديهاي واژه
  اناریجه

 

 91-304-13 طرح تحقیقاتی شماره شناسه :منبع یافته

 عمید ، شهال سلمانیان، بیتا طباطباییماهونک  علیرضا صادقی):گان(نویسنده

هاي استخراجی با  اکسیدانی عصاره  آنتیفعالیتفعال و مقایسه  گیري و شناسایی ترکیبات زیست اندازه :عنوان
  هاي مختلف از گیاه اناریجه حالل

  

  91- 304- 13 :شماره
 30/10/1392 :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(طالعات تکمیلی ا
اکسیدانی کل هاي احیاءکنندگی و آنتیعصاره متانولی از فعالیت ضدرادیکالی و عصاره استونی از فعالیتنتایج نشان داد، 
 و براي 05/84 براي عصاره متانولی اناریجه DPPH در آزمون مهارکنندگی رادیکال EC50میزان . بهتري برخوردار بود

ابل هاي پایین ق ها در غلظتقدرت احیاءکنندگی عصاره. لیتر تعیین گردید  میکروگرم بر میلیBHT 95/37اکسیدان سنتزي  آنتی
شناسایی ترکیبات فنولی عصاره متانولی با کروماتوگرافی مایع با کارائی . )>05/0P( بود BHTاکسیدان سنتزي مقایسه با آنتی
اسید فنولی غالب در عصاره . جود کلروژنیک اسید، کافئیک اسید، پاراکوماریک اسید، فرولیک اسید و روتین بودباال حاکی از و

  .شناسایی شد)  گرم بافت خشک گیاه100گرم در  میلی18/353(کلروژنیک اسید 
  

   

  اهمیت موضوع
آکسیدانی با منشا طبیعی و جایگزین هاي مصنوعی بر بدن، یافتن منابع آنتی اکسیدان تیامروزه با توجه به اثرات نامطلوب آن

 فعالیت .است میزان زیادي مورد توجه محافل علمی قرار گرفتههاي مصنوعی با این ترکیبات، بهاکسیدان کردن آنتی
ها  ها در آن یبات فنول و فالونوئید و پیگمانهاي گیاهی ناشی از حضور ترکیبات فیتوشیمیایی همچون ترک اکسیدانی عصاره آنتی
همراه ارزیابی فعالیت  گیري این ترکیبات به در تهیه غذاهاي محلی، لذا اندازه F. subpinnataبا توجه به فراوانی و کاربرد . است
 .اکسیدانی بسیار حائز اهمیت است عنوان منبع جدید آنتی اکسیدانی در گیاه محلی اناریجه به آنتی

  )شرح مساله (مقدمه
در این پژوهش میزان کل ترکیبات فنولی و فالونوئیدي، فعالیت مهارکنندگی رادیکال، قدرت احیاءکنندگی و ظرفیت 

بومی ایران مورد بررسی قرار ) Froriepia subpinnata(هاي اتانولی، استونی و متانولی سبزي اناریجه  اکسیدانی کل عصاره آنتی
  .گیري شدترکیبات فنولی موجود در عصاره متانولی با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارائی باال اندازههمچنین میزان . گرفت


