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  92-314- 16 :شماره

 13/11/1393  :تاریخ

میزان استخراج ترکیبات فنـولی، فالونوئیـدي و قـدرت مهـار     مقایسه شرایط استخراج به دو روش فراصوت بر   :عنوان
    حاصل از میوه سنجد زینتی DPPHهاي آزاد  رادیکال

 فر  زهرا نصیري،فایزه کمالی، ماهونک  علیرضا صادقی):گان(نویسنده

 92-314-16   طرح تحقیقاتی شماره شناسه:منبع یافته

   ت فنولی، ترکیبات فالونوئیدي، فراصوتسنجد زینتی، استخراج، ترکیبا : کلیديهاي واژه

  ها ترین یافته مهم
 هاي  ترکیباستخراج  دقیقه بیشترین میزان 20و زمان % 70 در روش استخراج با پروب فراصوت، حالل اتانول

  .را نشان داد DPPH هاي آزاد کنندگی رادیکالفنولی و قدرت مهار
 
 هاي   دقیقه باالترین میزان ترکیب90در زمان % 70ل در روش استخراج به کمک حمام فراصوت حالل اتانو

 .و فالونوئیدي را استخراج کردفنولی 

   علمیهاي کوتاه یافته
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  )شرح مساله(مقدمه 
هاي آذربایجان،  در استان است و Elaeagnaceae خانواده متعلق به (Elaeagnus umbellate) سنجد زینتی

میوه آن سرشار از ترکیبات فنولی و . ویدرکردستان، چهارمحال بختیاري، همدان، اصفهان، تهران و خراسان می
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر دو شیوه استخراج با فراصوت اعم از پروب و حمام، بر میزان . فالونوئیدي است
با استفاده از سه  از میوه سنجد زینتی DPPHهاي آزاد  هاي فنولی، فالونوئیدي و قدرت مهار رادیکال استخراج ترکیب

  .بود% 70 و اتانول% 80 حالل استخراجی آب، متانول

  اهمیت موضوع
تاکنون در منابع علمی هیچ گزارشی مبنی بر مقایسه بین دو دستگاه پـروب و حمـام فراصـوت بـر میـزان اسـتخراج         

شـناخته مانـدن پتانـسیل    با توجـه بـه نا   از طرف دیگر     .ترکیبات فنولی و فالونوئیدي گیاه سنجد زینتی ذکر نشده است         
در این میوه حائز اهمیت اسـت،  فعال گیري ترکیبات زیست    اکسیدانی ترکیبات میوه سنجد زینتی، استخراج و اندازه        آنتی

  . در صنعت غذا و دارو بهره بردآنهاي  تا بتوان از ویژگی
 

  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
هاي  زماندر % 70و اتانول % 80 و پروب فراصوت و سه حالل مختلف آب، متانول و روش حمامدر این پژوهش از د

استفاده شد و در ) براي پروب اولتراسوند( دقیقه 20، 10، 5و ) براي حمام اولتراسوند( دقیقه 90، 60، 30مختلف 
ایج، در روش استخراج با پروب  براساس نت.ها تعیین شدند نهایت میزان کل ترکیبات فنولی و فالونوئیدي عصاره

گرم معادل اسید   میلی8/13±05/0(هاي فنولی   دقیقه بیشترین میزان ترکیب20و زمان % 70 فراصوت، حالل اتانول
در روش استخراج . را نشان داد%) 94/98( DPPH هاي آزاد کنندگی رادیکالو قدرت مهار) ک به گرم نمونه خشکگالی

 82/15±057/0(هاي فنولی   دقیقه باالترین میزان ترکیب90در زمان % 70انول به کمک حمام فراصوت حالل ات
گرم معادل کوئرستین به گرم   میلی09/7±110/0(و فالونوئیدي ) معادل اسید گالیک به گرم نمونه خشک گرم میلی

وت تاثیر متفاوتی نتایج این تحقیق نشان داد که استخراج به کمک پروب و حمام فراص. را استخراج کرد) نمونه خشک
   .در میزان استخراج ترکیبات زیست فعال گیاه سنجد زینتی داشت

  


