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بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی ،اتانولی برگ گیاه دارویی رزماری (Rosmarinus
) officinalisتحت تاثیر امواج فراصوت
راحله نجفی ،*1دکتر شاهپور خانقلی
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چکیده

.1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران
 .2استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران
*نویسنده مسئولrahelehnajafi@ut.ac.ir :

رزماری گونهای با اثر آنتی اکسیدانی باالست ،که به طور گسترده به عنوان یک ادویه پذیرفته شده است .این آزمایش به

منظور بررسی عصاره های متانولی و اتانولی تحت تاثیر امواج فراصوت بر برخی از صفات کیفی برگ گیاه رزماری

( (Rosmarinus officinalisانجام شد .عصارهها با حاللهای متانول  %80و اتانول  %80در حمام اولتراسوند با شدت ثابت

و فرکانس 40هرتز در دمای  31درجه سانتیگراد در  4سطح زمانی ( )0،30،60،90دقیقه بدست آمدند .آزمایش به صورت

فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با  3تکرار به اجرا درآمد .نتایج آزمایش نشان دادکه میزان عملکرد عصاره ،فعالیت

آنتی اکسیدانی عصارهها ،فالونویید کل د ر بین دو نوع حالل دارای اختالف معنی دار در سطح  %5میباشند .بیشترین
عملکرد عصاره ،خاصیت آنتی اکسیدانی و فنول کل مربوط به حالل اتانول بود .میزان فنول کل در تیمار امواج فراصوت در

سطح  %5معنی دار شد .باالترین فعالیت آنتی اکسیدانی در آزمون مهار رادیکالهای آزاد ( (DPPHمربوط به عصاره اتانولی

در زمان  30دقیقه امواج فراصوت بود .بیشترین مقدار فنول کل مربوط به عصاره اتانولی در زمان  30دقیقه امواج فراصوت
بود .بیشترین مقدار فالونویید کل مربوط به عصاره متانولی در زمان  90دقیقه امواج فراصوت بود.

کلمات کلیدی :رزماری ( ،(Rosmarinus officinalisخواص آنتی اکسیدان ،اولتراسونیک ،عصاره.
مقدمه

رزماری ( (Rosmarinus officinalisگیاهی متعلق به خانواده نعناعیان و جزء گیاهان دارویی و خاص است که بومی مناطق مدیترانه
میباشد .به صورت کاشته شده در تهران ،سمنان  ،دامغان یافت میشود .برگها و گلهای این گیاه حاوی مواد موثره هستند از این رو
ساختار رویشی رزماری از بوی مطبوعی برخوردار است .عصاره رزماری به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی قوی که دارد در صنایع غذایی
بسیار کاربرد داشته و این خاصیت به دلیل وجود ترکیباتی مثل کارنوزیک اسید ،کارنوزول ،رزمانول ،کوئینون و رزماری فنول است که
این ترکیبات زنجیره تولید رادیکالهای آزاد را با دادن یک اتم هیدروژن میشکنند و متعاقب آن اکسیداسیون چربی را به تاخیر میاندازد.
طبق مطالعات صورت گرفته ،رزماری  ۴برابر بتا هیدروکسی اسید ( )BHAو بوتیل هیدروکسی تولوئن ( )BHTخاصیت آنتی اکسیدانی
دارد (.(Leung and Katial, 2008
رادیکالهای آزاد با دارا بودن الکترونهای تک ،بسیار واکنش پذیرند و آسیبهای فراوانی را به مولکولهای زیستی مانند پروتئینها،
لیپیدها ،نوکلئیک اسیدها و کربوهیدراتها وارد میکنند .گزارش شده است کارنوزیک اسید که فراوان ترین ترکیب فنولیک دی ترپن موجود
در برگ های رزماری است ،بیشترین اثر آنتی اکسیدانی را در میان سایر ترکیبات فنولیک داراست و خاصیت ضد میکروبی عصاره رزماری
به اثبات رسیده است (.)Cadun et al., 2008
امواج فراصوت کاربردهای زیادی در کشاورزی دارد ،از اینرو هدف از این تحقیق ،مطالعه همزمان در زمینه فعالیت آنتی اکسیدانی و
امواج فراصوت در گیاه دارویی رزماری انجام شد .در این مطالعه به بررسی توانایی مهار کنندگی رادیکالهای آزاد و سایر صفات توسط
عصارههای مختلف متانولی و اتانولی تحت تاثیر امواج فراصوت در گیاه مذکور پرداخته شد.
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مواد و روشها
جمعآوری گیاه :برگهای گیاه رزماری در بهمن ماه سال  139۵از دانشگاه شاهد تهران جمعآوری شد و در آون در دمای  ۴0درجه
سانتیگراد به مدت  3روز خشک شدند .نمونههای خشک شده برای عصاره گیری توسط خرد کن آسیاب شدند .و سپس عصاره گیری به
روش ماسراسیون انجام گرفت .برای تهیه عصاره متانولی و اتانولی گیاه رزماری تحت تاثیر امواج فراصوت میزان  2گرم از نمونه با
30میلیلیتراز حالل (متانول %۸0و اتانول )%۸0با  3تکرار با یکدیگر مخلوط شده و به صورت تصادفی درون دستگاه حمام اولتراسوند در
 ۴سطح زمانی( ۶0 ،0،30و )90دقیقه در معرض امواج اولتراسوند با شدت ثابت و فرکانس ۴0هرتز در دمای  31دجه سانتیگراد قرار
گرفتند .بعد از عصاره گیری صفات ذیل مورد بررسی و آزمایش قرار گیرند.
الف) عملکرد عصاره :پس از صاف کردن و تبخیر حاللها (متانول و اتانول) عصاره باقی مانده به شکل یک عصاره سبز رنگ بدست
آمد .و درصد وزن عصاره (عملکرد عصاره ) محاسبه شد .
ب) بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی با روش مهار رادیکال آزاد ) :(DPPHاز روش ) .)Burits and Bucar, 2000استفاده شد.
ج) تعیین محتوای کلی فنول:محتوای ترکیبات فنولی از طریق متد فولین سیو کالتیو مورد بررسی قرار گرفت ( (Ordon et al.,
 .2008و نتایج به صورت مقادیر هم ارز با استاندارد گالیک اسید بیان شد.
د) تعیین محتوای کلی فالونوئیدی( :)TFCمقدار کل فالونوئیدها ( )TFCبر اساس روش توصیف شده توسط  Zarinaو Tan
( (2013اندازه گیری شد.
تجزیه و تحلیل آماری

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با  3تکرار به اجرا درآمد .تجزیه واریانس دادههای توسط نرم افزار
مدل  9/1انجام شد .میانگین دادهها نیز با آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح احتمال  % ۵مورد مقایسه قرار گرفتند.

SAS

نتایج و بحث:

مقایسه میانگین اثر امواج بر عصاره نشان داد که تیمار امواج فراصوت بر مقدار پلی فنول برگ گیاه رزماری در سطح احتمال %۵
تاثیر معنی دار بوده و با افزایش مدت زمان امواج فراصوت درصد وزن عصارهها ،خاصیت آنتی اکسیدانی و مقدار فالونویید افزایش یافت.
بین زمان های مختلف امواج فراصوت بر درصد وزن عصارهها و خاصیت آنتی اکسیدانی اختالف معنیداری ایجاد نشد و مقدار فالونویید
با افزایش مدت زمان امواج فراصوت افزایش یافت ،که زمان  90دقیقه امواج فراصوت با  10۶/۶2میلیگرم بر لیتر بر گرم عصاره بیشترین
میزان را داشته و کمترین میانگین مربوط به زمان صفر بود .باالترین میانگین زمانهای امواج فراصوت بر میزان فنول کل مربوط به زمان
30دقیقه و زمان شاهد کمترین مقدار را داشت(جدول  .) 1نتایج نشان داد که اثر حالل بر میزان عملکرد عصاره ،فعالیت آنتی اکسیدانی
عصارهها ،فالونویید کل در سطح احتمال ( )p< 0/05معنیدار است .مقایسه میانگین اثر حاللها بر عملکرد عصاره نشان داد که حالل
اتانول بیشترین میزان تاثیر را بر میزان عملکرد عصاره ،فعالیت آنتی اکسیدانی داشته و در صفت فالونویید بیشترین میزان تاثیر مربوط
به عصاره متانولی بوده است (جدول.)2
در اثر متقابل بین این دو فاکتور (شکل )1مشاهده شد که با کاهش مدت زمان امواج فراصوت و حالل اتانول میزان عملکرد عصاره
افزایش یافت .و میزان عملکرد عصاره با حالل متانولی و کاهش مدت زمان امواج فراصوت کاهش یافت .در شکل ( )2اثرات متقابل بین
این دو تیمار بر خاصیت آنتی اکسیدانی نشان داد که زمانهای ( ) 90،30،0امواج فراصوت تقاوتی با یکدیگر نداشته و باالترین میزان
راداشتند و کمترین میانگین مربوط به عصاره متانولی و زمان  ۶0دقیقه امواج فراصوت با ( ۸3/017درصد) بود .با توجه به (شکل )3
باالترین میانگین اثر متقابل این دوفاکتور بر صفت فنول کل مربوط به تیمار عصاره اتانولی و زمان  30دقیقه امواج فراصوت بود .و در
شکل ( )۴مشاهده شد که صفت فالونویید در زمان 90دقیقه امواج فراصوت و حالل متانول مقدار بیشترین میزان بود ،این امر بدین معنی
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است که حاللهای غیر قطبیتر مانند متانول توانایی بیشتری در استخراج فالونویید داشتند.که با نتایج  Jalaliو همکاران
( Casazza ،)1392و همکاران( )2010مطابقت دارد .و با کاهش مدت زمان امواج فراصوت و حالل اتانولی مقدار فالونویید کاهش یافت.
جدول  -1مقایسه میانگین اثر امواج فراصوت بر صفات مورد مطالعه در برگ گیاه رزماری
پلی فنول
آنتی اکسیدان
عملکرد عصاره
تیمار
(میلیگرم بر لیتر بر گرم عصاره)
(درصد)
امواج فراصوت(دقیقه) (درصد)
شاهد)(U1
(U2)30
)U3(۶0
)U4(90

12/۴۸3 a
12/۶2۵ a
12/7۵0 a
12/۸0۸ a

107/70a
۸۸/2۴ab
۸۸/1۶ab
71/7۸b

۸۴/۵2۵a
۸۶/029a
۸۶/0۴0 a
۸۶/1۴3a

فالونویید
(میلیگرم بر لیتر بر گرم عصاره)
10۶/۶2 a
9۴/۶۶ab
92/12ab
70/1۴b

میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون ،بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری ندارند.

جدول  -2مقایسه میانگین اثر نوع حالل بر صفات مورد مطالعه در برگ گیاه رزماری
تیمار
نوع حالل

اتانول )(S1
متانول )(S2

عملکرد عصاره
(درصد)
1۵/30۸ a
10/02۵ b

آنتی اکسیدان
(درصد)

۸7/191a
۸۶/17۸b

پلی فنول
(میلیگرم بر لیتر بر گرم عصاره)
92/۶73a
۸1/7۶7a

فالونویید
(میلیگرم بر لیتر بر گرم عصاره)

۸/712 b
173/0۶a

میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون ،بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری ندارند.

درصد آنتی اکسیدان

درصد عملکرد عصلره

شکل  :2اثرمتقابل امواج وحالل بر آنتی اکسیدان رزماری

شکل  :1اثرمتقابل امواج وحالل برعملکرد عصاره رزماری

فالونویید (میلیگرم بر
لیتر بر گرم عصاره)

پلی فنول(میلیگرم بر
لیتر بر گرم عصاره)
شکل  :3اثرمتقابل امواج وحالل بر فنول کل رزماری

شکل  :۴اثرمتقابل امواج وحالل بر فالونویید رزماری
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 Sharififarو همکاران) (2007مطرح کردند که استفاده از حاللهای آلی مثل اتانول باعث میشود یک محیط نسبتاً
قطبی تشکیل گردد که میتواند مقادیر و انواع بیشتری از ترکیبهای فنولی با قطبیت متوسط را استخراج کند .از طرف دیگر حضور
عواملی مثل امواج فراصوت موجب افزایش سطح تماس بین ماتریکس گیاهی و حالل و در نتیجه افزایش استخراج میگردد .بر اساس
این مطالعه اظهار شد که عصاره قطبی آویشن شیرازی دارای اثر آنتی اکسیدانی باالیی میباشد که این موضوع با یافتههای ما نیز
مطابقت دارد.

 Jamshidiو همکاران ( )2010عصارهی متانولی چند گیاه بومی مازندران را از نظر میزان ترکیبات فنلی مورد بررسی قراردادند .در
این مطالعه آنها نشان دادند که ارتباط مناسبی بین فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات پلی فنلی گیاه وجود دارد .در پژوهشی Chegani ،
و همکاران ( )139۴بیشترین میزان فالونوئید را به عصاره متانولی در برگ گیاه شوید مطرح کردند.
امواج در یک فرکانس و شدت معینی میتوانند رشد و تقسیم سلولها را در گیاه افزایش دهند .طبق این فرضیه تحریک صوتی نه
تنها صدمهای به سلولها وارد نمیکند بلکه میتواند رشد آنها را هم افزایش دهد .زمان استخراج نیز تأثیر معنیداری بر میزان ترکیبهای
فنولی کل داشت زیرا با گذشت زمان حالل فرصت پیدا میکند که به درون بافت گیاهی نفوذ کرده و ترکیبهای فنولی نیز فرصت کافی
برای جدا شدن و ورود به حالل داشته باشند( Tang .)Wang et al., 2002و همکاران در ) (2011اثر استخراج آنتوسیانینهای شاه توت با
کمک اولتراسوند را در زمانهای مختلف بررسی کردند که مشخص شد مقدار استخراج آنتوسیانین از زمان  20تا ۴0دقیقه افزایش پیدا
میکند.
نتیجه گیری

در مجموع نتایج حاصل از این آزمایش نشان داده است که عصاره گیاه رزماری ( )Rosmarinus officinalisبه طور قابل مالحظهای
دارای مقادیر باالیی از ترکیبات فنولیک میباشد مطالعات نشان داده که افزایش سطح این مواد در رژیم غذایی منجر به کاهش برخی از
بیماریها در انسان میشود .ترکیب فنولی (رزمارینیک اسید) میتواند فعالیت آنتی اکسیدانی موجود در عصارههای تهیه شده از گیاه را
توجیه نماید .لذا پیشنهاد میشود تحقیقاتی جامع با تیمارهای مختلفی مانند :انتخاب نوع حالل ،مدت زمان امواج فراصوت ،شدت امواج،
فرکانسهای باالتر از ۴0کیلو هرتز و اثر دماهای مختلف انجام گیرد تا بر میزان ترکیبات آنتی اکسیدانی این گیاه مثمر ثمر باشد.
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