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مقدمه :امروزه گرایش زیادی برای استفاده از افزودنیهای با منشا طبیعی در صنعت غذا به عنوان جایگزین افزودنی های سنتزی وجود
آمده است .در این میان ترکیبات استخراج شده از گیاهان مورد توجه واقع شدهاند .گیاه بابونه با نام علمی  Chamomilla recutita L.به
نام بابونه آلمانی شناخته میشود .بخش مورد استفاده این گیاه یک ساله ،گل آن است که قرن هاست به عنوان گیاهی دارویی در
بخشهایی از خاورمیانه و اروپا به شکل دمنوش استفاده میشود.
مواد و روشها :در این پژوهش عصارهی آبی گیاه بابونه استخراج و میزان ترکیبات پلی فنلی و توانایی ضد رادیکالی آن در شرایط
مختلف فرایند حرارتی ( 70-120درجه سلسیوس 5 ،یا  15دقیقه) ،تغییرات  2/6( pHو  )5/6و طی نگهداری ( 0الی  25روز) ارزیابی شد.
يافتهها :فرایند حرارتی از  70تا  120درجه سلسیوس در  pHبرابر با  5/6یا  2/6برای مدت زمانهای  5و  15دقیقه ،تغییر معنی داری در
میزان کل ترکیبات پلی فنل عصاره ایجاد نکرد ( )p > 0/05اما اسیدی کردن  pHعصاره از  5/6به  2/6باعث کاهش  10درصدی میزان
پلی فنلها شد .فرایند حرارتی باعث کاهش فعالیت ضد اکسایشی عصاره شد و مدت زمان حرارت دهی رابطه مستقیمی با این کاهش
داشت .طی نگهداری عصارهی بابونه برای مدت  25روز میزان ترکیبات فنلی کل در نمونه عصارهی دارای  pHطبیعی ( )5/6افزایش یافت
که به علت آزاد شدن برخی ترکیبات فنلی که در پیوند با سایر اجزا هستند مرتبط دانسته شد.
نتیجه گیری :نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که پلی فنلهای موجود در عصارهی آبی گیاه بابونه نسبت به فرایند حرارتی مقاوم
هستند .اما قدرت ضد اکسایشی عصاره با اعمال حرارت کاهش مییابد .با این وجود میتوان اظهار نمود که ترکیبات فنلی موجود در عصاره
این گیاه مقاومت حرارتی باالیی دارند و پس از فرایند پاستوریزاسیون خاصیت ضد اکسایشی قابل توجهی از خود نشان میدهند .همچنین
ترکیبات فنلی این گیاه در برابر نگهداری طوالنی مدت در  pHاسیدی مقاوم بودند.
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مقدمه

استفاده از روش  DPPHبررسی کردند .نتایج نشان داد که
بیسابولول و کامازولن اجزای اصلی تشکیل دهندهی
روغنهای اسانسی گلهای بابونه هستند و این دو ترکیب
در گلهای بابونه و گل اشرفی به مقدار بیشتری وجود
داشتند .همچنین مشخص شد که ترکیب آپیجنین فقط در
گیاه بابونه وجود دارد .نتایج حاصل از بررسی خاصیت ضد
اکسایشی نشان داد که عصارهی حاصل از گلها و برگ
بابونه نسبت به سایر گیاهان ،بیشترین خاصیت ضد
اکسایشی را دارا بود ( Agatonovic-Kustrin et al.,
.)2015
تحقیقات صورت گرفته در زمینه استخراج عصاره گیاه
بابونه نشان میدهد که عصارهی آبی این گیاه نسبت به
عصاره اتانولی فعالیت ضد اکسایشی باالتری از خود نشان
میدهد ( .)Mohammad et al., 2004استخراج عصاره
گیاه بابونه با کمک دیاکسید کربن فوق بحرانی نیز
میتواند باعث افزایش کارایی استخراج برخی ترکیبات
5
زیست فعال از جمله ماتریسین شود ( Diaz-Reinoso et
 .)al., 2006عصارهی گلهای بابونه به عنوان یک منبع
غنی از ترکیبات زیست فعال ،میتواند در فرموالسیون
غذاهای فراسودمند به ویژه در تهیه نوشیدنیهای سالمتی
بخش به کار رود .با وجود گزارشهای متعدد درباره
استخراج عصارهی گل بابونه ،تاکنون گزارشی در مورد تاثیر
فرایندهای حرارتی و یا تغییر  pHبر میزان ترکیبات فنلی و
فعالیت ضد اکسایشی عصارهی بابونه منتشر نشده است.
بنابراین ،هدف پژوهش حاضر امکان سنجی استفاده از پلی
فنلهای استخراج شده از گیاه بابونه به عنوان ترکیبات ضد
رادیکالی و زیست فعال در فرموالسیون غذاهای تیمار شده
با حرارت و همچنین غذاهای اسیدی بود.

گلهای بابونه از موسسهی جهاد کشاورزی همدان
خریداری شدند .کیت اندازه گیری فعالیت ضد اکسایشی به
شمارهی  C S0790از شرکت  ،Sigma – Aldrichامریکا
تهیه شد .معرف فولین -سیوکالتو( 6مخلوط فسفومولیبدات
و فسفوتنگستات) و اسید گالیک از شرکت  ،Merckآلمان
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امروزه گرایش زیادی برای استفاده از افزودنیهای با
منشا طبیعی در صنعت غذا به وجود آمده است .در این میان
ترکیبات استخراج شده از گیاهان مورد توجه واقع شدهاند.
در سالهای اخیر محققین به دنبال جایگزین کردن
ترکیبات ضد اکسایشی سنتزی رایج در صنعت غذا مثل
هیدروکسی تولوئن بوتیله شده ) ،(BHTهیدروکسی آنیزول
بوتیله شده ) (BHAو ترت بوتیل هیدروکینون )(TBHQ
با ترکیبات ضد اکسایشی طبیعی هستند زیرا آزمایشاتی که
روی حیوانات آزمایشگاهی صورت گرفته نشان داده که اگر
ترکیبات ضد اکسایشی سنتزی بیشتر از مقدار مشخصی
مصرف شوند سرطان زا بوده و همچنین سبب آسیب به
کبد و ایجاد اثرات منفی بر عملکرد آنزیمهای کبدی
میشوند ( .)Branen, 1975; Williams et al., 1999در
صورت جایگزینی ترکیبات ضد اکسایشی سنتزی با انواع
طبیعی آنها درفرموالسیون مواد غذایی میتوان از اثرات
جانبی نامطلوبی که در اثر مصرف این ترکیبات ایجاد
میشود پیشگیری کرد.
گیاه بابونه با نام علمی  Chamomilla recutita L.به
 102نام بابونه آلمانی شناخته میشود ( Braun & Cohen,
 .)2015بخش مورد استفاده این گیاه یک ساله ،گل آن
است که قرن هاست به عنوان گیاهی دارویی در
بخشهایی از خاورمیانه و اروپا به شکل دمنوش استفاده
میشود ( & Braun & Cohen, 2015; McKay
 .)Blumberg, 2006; Harbourne et al., 2009خواص
دارویی و سالمت بخش گیاه بابونه عمدتا به دو گروه از
ترکیبات زیست فعال موجود در گلهای بابونه نسبت داده
میشود که شامل روغن معطر (اسانس) و پلی فنولهای
موجود در بابونه است .فالونوییدها ،عمدهترین پلی فنلهای
موجود در بابونه هستند (.)Braun & Cohen, 2015
اخیرا ،محققین از روش کروماتوگرافی با کارایی باالی الیه
3
نازک )HPTLC( 1برای سنجش کمی آپیجنین ،2کامازولن
4
و بیسابولول در گیاهان گل مینا )Tanacetum
 ،(partheniumبابونه آلمانی ) (Matricaria recutitaو
گل اشرفی ) (Calendula officinalisاستفاده کردند.
محققین همچنین خواص ضد اکسایشی این ترکیبات را با
Bisabolol

4

Chamazulene

3

Apigenin

2

مواد و روشها
 -مواد

3

High Performance Thin Layer Chromatography
6
Matricine
Folin- Ciocalteu

5

خریداری شدند .سایر مواد شیمیایی نیز با درجه خلوص
آزمایشگاهی و از شرکت  Merckآلمان تهیه گردیدند.

سلسیوس هر کدام به مدت  5و  15دقیقه حرارت داده
شدند.

 -تهیه عصاره آبي بابونه

 -تیمار اسیدی عصارهی بابونه

به منظور استخراج عصاره آبی بابونه ابتدا گلهای
خشک شده با حذف خاشاک و ساقه و برگها کامال پاک و
سپس آسیاب شدند .میزان  50گرم پودر گل خشک شده در
یک فالسک شیشهای درب دار ریخته شد و یک لیتر آب
مقطر در حال جوش به آن اضافه گردید .سپس فالسک به
مدت یک شب در یک تکان دهنده انکوباتوری (مدل
 Gallenkamp Orbitalشرکت Rankin Biomedical
امریکا) با سرعت  80دور در دقیقه در دمای محیط
نگهداری شد .عصارهی حاصل طی دو مرحله ابتدا با کاغذ
صافی و سپس با کاغذ واتمن شماره  1صاف شد و محلول
زیر صافی عصارهی اولیه نامیده شد .عصارهی اولیه در
خشک کن تصعیدی (مدل  Lyovac GT 3شرکت
 ،Leybold – Heraeusآلمان) خشک گردید و پودر
عصاره خشک شده در  4درجهی سلسیوس نگهداری شد.
برای هر آزمون مقدار مناسب از عصاره خشک شده در آب
دوبار تقطیر حل شد و به نام عصاره بازسازی شده مورد
استفاده قرار گرفت (.)Mohammad et al., 2004

ابتدا  pHعصاره بازسازی شده ( 2/1درصد ماده خشک)
با  pHمتر اندازهگیری شد و سپس عصاره با چند قطره
اسید کلریدریک  12موالر (برای جلوگیری از تغییر غلظت)
تا  2/6 pHاسیدی شد .این عصاره اسیدی طبق روش ذکر
شده در تیمار حرارتی از  70تا  120درجه سلسیوس به مدت
 5یا  15دقیقه حرارت داده شد.

میزان حدود  2گرم از عصاره اولیه در یک پلیت
شیشهای با وزن مشخص ،توزین شد و برای مدت  2ساعت
در آون با دمای  95درجهی سلسیوس قرار داده شد .سپس
پلیت از اون خارج شده و پس از سرد کردن در دسیکاتور
دوباره توزین گردید .اختالف وزن دو توزین پلیت بیانگر
مقدار مادهی خشک موجود در عصاره اولیه است که بر
اساس درصد ماده خشک عصاره اولیه بیان میگردد
(.)Davidov-Pardo et al., 2011
 -تیمار حرارتي عصاره بابونه

عصاره بازسازی شده با  2/1درصد ماده خشک (برابر با
میزان ماده خشک عصاره اولیه) در آب دوبار تقطیر تهیه
شد .سپس حجمهای مساوی از این عصاره بازسازی شده
به وسیله دستگاه ترموبالک در دماهای  80 ،70و  90درجه
سلسیوس و در حمام روغن در دماهای  100و  120درجه

مقدار ترکیبات فنلی کل به روش فولین -سیوکالتو بر
اساس روش اصالح شده آن اندازهگیری شد ( Singleton
 .)& Rossi, 1965در این روش  30میکرولیتر عصاره
بازسازی شده با  2/1درصد ماده خشک با  2/37میلی لیتر
آب دوبار تقطیر مخلوط شد و  150میکرولیتر محلول
فولین– سیوکالتو به آن اضافه گردید .نمونهها به مدت 8
دقیقه در دمای محیط قرار داده شدند و سپس 450
میکرولیتر محلول کربنات سدیم  20درصد به آن ها اضافه
103
گردید و پس از  70دقیقه نگهداری در دمای محیط (30
درجهی سلسیوس) ،به وسیله اسپکتروفتومتر
( UV/Visibleمدل  Lambda 25شرکت Perkin
 ،Elmer Preciselyامریکا) شدت جذب در طول موج
 760نانومتر در مقابل شاهد خوانده شد .نتایج بر اساس
منحنی درجهبندی (y = 0/00549+ 0/00122x
( )r2= 99.9 %معادل میلی گرم اسید گالیک در لیتر بیان
گردید.
 تعیین میزان فعالیت ضد اکسايشي پودر عصارهبابونه

میزان فعالیت ضد اکسایشی عصاره به وسیله کیت ویژه
اندازهگیری شد .در این کیت ،اندازهگیری فعالیت ضد
اکسایشی بر مبنای تشکیل رادیکال فریل میوگلوبین از مت
میوگلوبین در حضور پراکسید هیدروژن است که معرف
2 [ ABTSو  – 2آزینو -بیس ( -3اتیل بنزتیازولین -
 -6سولفونیک اسید)] را اکسید کرده و رادیکال ABTS•+
که یک ترکیب محلول سبز رنگ است تشکیل میدهد و
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 -تعیین میزان ماده خشک عصاره اولیه

 -تعیین میزان ترکیبات فنلي کل در عصاره بابونه
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این ترکیب رنگی به روش اسپکتروفتومتری در  405نانومتر
قابل تشخیص است.
ترکیبات ضد اکسایشی از تولید رادیکال کاتیونی
جلوگیری کرده و شدت رنگ متناسب با افزایش غلظت
ترکیب ضد اکسایشی کاهش مییابد .ترولوکس-6( 1TM
هیدروکسی2-و 5و 7و – 8تترامتیل کرومان – -2
کربوکسیلیک اسید) یک مشتق محلول در آب ویتامین E
میباشد که به عنوان ماده ضد اکسایش استاندارد در این
کیت به کار رفته است و فعالیت ضد اکسایشی بر مبنای
معادل میلی مول غلظت ترولوکس گزارش میشود ( Re et
 .)al., 1999نمونهها در پور پلیت  96چاهکی آماده سازی
شدند .معادلهی خط رگرسیون برای منحنی استاندارد به
شرح زیر به دست آمد (.)R2= 99.9%
y =0/842 -1/69x
در این معادله  yشدت جذب و  xغلظت ترولوکس به
میلی مول است .بنابراین برای تعیین میزان فعالیت ضد
اکسایشی بر مبنای معادل ترولوکس از فرمول زیر استفاده
شده است.
 − 0,842شدت جذب

104

−1,69

يافتهها

2

 -ترکیبات فنلي کل عصاره بابونه

عصاره تهیه شده به رنگ زرد مایل به قهوهای و دارای
بوی خاص بابونه بود .میزان ماده خشک موجود در
عصارهی اولیه  2/1درصد وزنی/وزنی به دست آمد .برای
تعیین میزان ترکیبات فنلی کل در عصاره خشک شده و
بررسی اثر دما بر آنها ،عصاره خشک شده با غلظت 2/1
درصد وزنی /وزنی بازسازی شد .بر این اساس مقدار
ترکیبات فنلی کل در عصارهی اولیه و عصاره بازسازی شده
به ترتیب  516و  515میلی گرم در لیتر معادل اسید گالیک
بود .به این ترتیب فرایند خشک کردن با خشک کن
تصعیدی تاثیری بر میزان ترکیبات فنلی کل نداشت.
 تاثیر حرارت دهي و اسیدی کردن عصاره بابونه برمیزان ترکیبات فنلي کل

=𝑥

 -پايداری عصاره بابونه طي نگهداری
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اساس آزمون دانکن با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 16
انجام گرفت .دادههای ارایه شده میانگین  انحراف معیار
تکرارها (حداقل  3تکرار) می باشند.

برای اندازهگیری میزان پایداری عصاره بابونه طی
نگهداری10 ،میلی لیتر عصاره بازسازی شده با  2/1درصد
ماده خشک در آب دوبار تقطیر تهیه شد .سپس این عصاره
به دو بخش تقسیم شده و یک قسمت آن با  pHطبیعی در
دمای محیط ( 30درجه سلسیوس) نگهداری شد .قسمت
دوم با چند قطره اسید کلریدریک  12نرمال تا 2/6 pH
پایین آورده شده و در دمای محیط نگهداری شد .از این دو
عصاره بازسازی شده در زمانهای صفر 19 ،12 ،4 ،و 25
روز نمونه برداری شده و میزان ترکیبات فنلی کل به روش
فولین -سیوکالتو اندازهگیری شد.
 -تجزيه و تحلیل آماری

اختالف بین تیمارهای مختلف ،بر اساس طرح آماری
کامال تصادفی با استفاده از تحلیل واریانس ()ANOVA
در سطح احتمال  %5تعیین شد .مقایسه میانگینها بر
Trolox

1

در جدول  1تاثیر حرارت دهی عصارهی بازسازی شده
در  pHطبیعی آن که برابر  5/6است و در  pHاسیدی 2/6
نشان داده شده است .حرارت دهی عصاره به مدت  5یا 15
دقیقه در  pHطبیعی آن تاثیری بر میزان ترکیبات فنلی کل
نداشت ( .)p>0.05همچنین حرارت دهی در  2/6 pHبه
مدت  5یا  15دقیقه نیز اختالف معنیداری را در غلظت کل
ترکیبات فنلی نشان نداد.
 تاثیر حرارت دهي عصاره بابونه بر فعالیت ضداکسايشي

همان طور که گفته شد عصاره بابونه دارای فعالیت ضد
اکسایشی میباشد که این فعالیت به طور عمده به ترکیبات
پلی فنلی موجود در آن نسبت داده میشود .میزان فعالیت
ضد اکسایشی در عصاره اولیه معادل  1/70میلی مول
ترولوکس بوده و پس از خشک کردن تصعیدی میزان
فعالیت در عصاره بازسازی شده معادل  1/66میلی مول
ترولوکس به دست آمد .بنابراین خشک کردن تاثیری بر
Trolox

1

حرارت دهی از  70تا  120درجه سلسیوس ،میزان فعالیت
ضد اکسایشی کاهش پیدا کرد و این کاهش فعالیت با مدت
زمان حرارت دهی رابطه مستقیم داشت .این شرایط حرارت
دهی مشابه شرایطی است که برای پاستوریزاسیون و
استریلیزاسیون مواد غذایی به کار می رود.

میزان فعالیت ضد اکسایشی نداشته است .برای بررسی اثر
حرارت بر فعالیت ضد اکسایشی ،عصاره بازسازی شده در
دماهای  80 ،70و  100 ،90و  120درجه سلسیوس به
مدت  5یا  15دقیقه حرارت دهی شد .در جدول  2تاثیر
حرارت دهی بر فعالیت ضد اکسایشی عصاره بازسازی شده
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،با

جدول  -1تاثیر حرارت دهي عصاره بازسازی شده بابونه در  5/6 pHو  2/6 pHبه مدت  5و  15دقیقه بر ترکیبات فنلي کل
pH

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6

زمان (دقیقه)
5
5
5
5
5
15
15
15
15
15
5
5
5
5
5
15
15
15
15
15

دما (درجه ی سلسیوس)
70
80
90
100
120
70
80
90
100
120
70
80
90
100
120
70
80
90
100
120

غلظت فنل (میلي گرم اسید گالیک در لیتر)
532/1 ± 6/1a
534/0 ± 6/2a
535/2 ± 5/8a
541/8 ± 4/4a
533/6 ± 8/0a
533/9 ± 4/0a
536/1 ± 5/5a
536/9 ± 6/6a
548/1 ± 2/4a
540/3 ± 5/1a
494/3 ± 5/8b
496/7 ± 5/8b
499/0 ± 9/8b
505/4 ± 9/5b
504/7 ± 6/2b
495/6 ± 10/0b
497/8 ± 6/5b
502/0 ± 3/4b
508/6 ± 3/7b
504/5 ± 6/8b
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نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار گزارش شده و اعداد دارای حروف باال نویس یکسان از نظر آماری اختالف معنی داری با هم ندارند
(.)p >0/05
جدول  -2اثر حرارت دهي عصاره بابونه بر فعالیت آنتي اکسیداني
70
1/547 ± 0/037
b
80
1/324 ± 0/066
c
90
5
1/281 ± 0/017
d
100
1/101 ± 0/032
120
1/021 ± 0/050e
d
70
1/477 ± 0/034
e
80
15
1/052 ± 0/041
f
90
0/764 ± 0/052
g
100
0/657 ± 0/013
h
120
0/439 ± 0/048
نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار گزارش شده و اعداد دارای حروف باالنویس متفاوت از نظر آماری تفاوت معنیداری دارند (.)p < 0/05
a
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زمان (دقیقه)

دما (درجه سلسیوس)

فعالیت ضد اکسايشي (میلي مول ترولوکس)
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 -تاثیر نگهداری بر میزان ترکیبات فنلي کل

طی نگهداری عصاره بابونه بازسازی شده میزان
ترکیبات فنلی کل در نمونه عصاره دارای  pHطبیعی ()5/6
افزایش یافت ،در حالی که میزان این ترکیبات در نمونه
عصاره اسیدی تر در  2/6 pHثابت باقی ماند و تغییر
معنیداری نداشت .در جدول 3تاثیر نگهداری در pHهای
 5/6و  2/6بر میزان ترکیبات فنلی کل در عصاره بابونه
گزارش شده است.

بحث
 -ترکیبات فنلي کل عصاره بابونه

مقدار ترکیبات فنلی کل به دست آمده در این پژوهش
برابر با مقداری است که توسط  Harbourneو همکاران
( )2009برای استخراج در  100درجه سلسیوس (13
میلیگرم در گرم) گزارش شده اما بیشتر از مقداری است
که توسط  Carnatو همکاران ( )2004برای دمنوش بابونه
گزارش شده است Carnat .و همکاران ( )2004مقدار
ترکیبات فنلی کل را  340میلی گرم در لیتر گزارش کردهاند
که به ترتیب شامل حدود  236میلیگرم در لیتر فالونوییدها
و حدود  105میلیگرم در لیتر مشتقات هیدروکسی
106
سینامینی بود.
 تاثیر حرارت دهي و اسیدی کردن عصاره بابونه برمیزان ترکیبات فنلي کل

 Pachecoو همکاران ( )2009مطابقت دارد .آنها دریافتند
که حرارتدهی ادویههای آکای 1در  80درجه سلسیوس تا
 60دقیقه تاثیری بر میزان پلی فنلهای غیر آنتوسیانینی
موجود در این ادویهها شامل فالونهای گلیکوزیدی،
مشتقهای فالونول و اسید فنولیک ندارد و میزان این
ترکیبات تقریبا ثابت باقی مانده است .اسیدیتر کردن
عصاره در پژوهش حاضر باعث کاهش  10درصدی میزان
کل ترکیبات فنلی شد .این کاهش میزان ترکیبات فنلی کل
در  pHاسیدی احتماال ناشی از تخریب و تجزیه ترکیبات
فنلی در شرایط بسیار اسیدی میباشد .شرایطی که در اغلب
نوشابههای گازدار و نیز در معده وجود داردSvehlikova .
و همکاران ( )2004نیز کاهش میزان دو مشتق آپیجنین -
 -7گلیکوزید به نامهای آپیجنین – 6"( -O -7-
مالونیل) -گلیکوزید و آپیجنین  – 4"( -O -7-استیل6" ،
– مالونیل) -گلیکوزید را طی نگهداری به مدت  30روز در
 2 pHدر دمای  25درجه سلسیوس در عصاره بابونه
گزارش نمودند.
 تاثیر حرارت دهي عصاره بابونه بر فعالیت ضداکسايشي
یافتههای این بخش (جدول  )2با نتایج Davidov-

 Pardoو همکاران ( ،)2011مطابقت دارد .آنها دریافتند
که با حرارت دهی ،میزان فعالیت ضداکسایشی عصاره
هسته انگور کاهش مییابد .همچنین  Svehlikovaو

نتایج این بخش (جدول  )1با یافتههای -Palencia
جدول  -3تاثیر نگهداری بر میزان ترکیبات فنلي کل در عصاره بابونه
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pH

2/6

5/6

زمان (روز)

غلظت (میلي گرم اسید گالیک در لیتر)

صفر
4
12
19
25
صفر
4
12
19
25

508/6 ± 9/2
506/2 ± 8/5a
514/8 ± 4/6a
519/0 ± 12/8a
509/9 ± 8/2a
515/0 ± 5/9b
526/3 ± 8/0c
556/2 ± 5/5d
580/2 ± 6/3e
593/9 ± 4/5f
a

نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار گزارش شده و اعداد دارای حروف باالنویس متفاوت از نظر آماری تفاوت معنیداری دارند (.)p<0/05

1

Açai

1

Epimerisation

4

 -تاثیر نگهداری بر میزان ترکیبات فنلي کل

2

روند افزایشی میزان ترکیبات فنلی کل در  pHطبیعی
عصاره طی  25روز نگهداری در دمای محیط (25 ± 5
درجهی سلسیوس) نشان میدهد که میزان ترکیبات فنلی
قابل اندازهگیری با گذشت زمان افزایش یافته است .زیرا
احتماال برخی ترکیبات فنلی در عصاره در پیوند با سایر
ترکیبات محلول در آب موجود در عصاره هستند که با
گذشت زمان اتصال آنها شکسته شده و این ترکیبات
قابلیت اندازه گیری پیدا کردهاند .اما وقتی عصاره در شرایط
بسیار اسیدی در  2/6 pHنگهداری شد ،با توجه به تخریب
و کاهشی که در اثر شرایط بسیار اسیدی در ترکیبات فنلی
رخ میدهد ،این کاهش و آن افزایش یکدیگر را خنثی 107
کرده ،میزان ترکیبات فنلی کل بدون تغییر باقی ماند .اثر
نگهداری طوالنی مدت عصاره بابونه توسط  Srivastavaو
همکاران ( )2009بررسی شد .آنها گزارش کردند که طی
نگهداری طوالنی عصاره آبی بابونه ،رسوب جزیی در
نمونهها دیده شد و غلظت شکل آزاد آگلیکونی آپیجنین در
رسوب افزایش یافت .همچنین نتایج اندازهگیری ترکیبات
فنلی با کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ( )HPLCتوسط
این محققین نشان داد که شدت پیک آپیجنین-7-گلوکزید
پس از نگهداری کاهش مییابد و پیکهای دیگری در
زمان تاخیر  1/4تا  1/8دقیقه مشاهده شدند .همچنین
شدت پیک آپیجنین-7-گلوکوزید در محلول استاندارد این
ترکیب که در شرایطی مشابه شرایط عصاره آبی نگهداری
شده بود کاهش یافته و شدت پیک مربوط به آپیجنین
افزایش یافت .این یافتهها ثابت میکند که با نگهداری
میزان شکل آگلیکونی افزایش مییابد.

نتیجهگیری
Noni Leaves

3

Galangal

2

Tom-Kha Paste

1
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همکاران ( )2004دریافتند که با افزایش دما میزان تخریب
فالونوییدها در عصاره بابونه افزایش مییابد .از میان
ترکیبات فنلی موجود در عصاره بابونه فعالیت ضد اکسایشی
آن عمدتا به فالونوییدها و به طور ویژه به آپیجنین -7
گلیکوزید و مشتقات آن نسبت داده میشود ،بنابراین با
تخریب فالونوییدها میزان فعالیت ضد اکسایشی هم
کاهش مییابد و هر چه شدت حرارت دهی بیشتر باشد ،در
نتیجه میزان تخریب هم بیشتر بوده و فعالیت ضد اکسایشی
با شدت بیشتری کاهش مییابد ( Srivastava et al.,
.)2009
از مقایسه یافتههای مربوط به میزان کل ترکیبات پلی
فنل و فعالیت ضد اکسایشی چنین برمیآید که حرارت دهی
عصاره بابونه تاثیری بر میزان کل ترکیبات فنلی ندارد ،اما
سبب کاهش فعالیت ضد اکسایشی میگردد .دلیل این
پدیده را میتوان ناشی از این امر دانست که با حرارت دهی
عصاره بابونه ،احتماال همه ترکیبات فنلی موجود در عصاره
رفتار یکسانی از خود نشان نمیدهند Ayusuk .و همکاران
( )2009در تحقیقی در مورد تاثیر تیمار حرارتی بر
ویژگیهای ضد اکسایشی سس «تام  -خا »1و گیاهان و
ادویههای به کار رفته در آن دریافتند که در اثر حرارت دهی
در  100درجهی سلسیوس به مدت  10تا  30دقیقه ،میزان
ترکیبات فنلی کل مثال در گاالنگال -2نوعی ادویه از
خانواده زنجبیل  -افزایش یافته در حالی که مقدار آن ها در
فلفل قرمز کاهش مییابد .این احتمال نیز وجود دارد که
حرارت دهی سبب تخریب و آبکافت بعضی از فالونوییدها
و تبدیل آنها از شکل گلیکوزیدی به شکل آگلیکونی شود.
چنین تغییر ساختاری توسط  Dengو همکارن ()2011
گزارش شد که مشاهده کردند حرارتدهی و بودادن
برگهای نونی 3سبب تبدیل شکل گلیکوزیدی فالونوییدها
به شکل آگلیکونی آنها شده و این تبدیل کامال بستگی به
زمان و دمای حرارت دهی دارد .به عالوه ممکن است
برخی ترکیبات فنلی پلیمریزه و یا اپیمریزه 4شوند .چنین
تغییراتی در ساختار پلی فنلهای مختلف توسط
 Davidov-Pardoو همکاران ( ،)2011در عصاره هسته
انگور گزارش شد .آنها مشاهده کردند که برخی از
ترکیبات فنلی مانند کاتچین در اثر حرارت دهی بدون تغییر
باقی میمانند ،برخی از اپیمرهای کاتچین مانند اپیکاتچین

در اثر حرارت دهی عصاره کاهش یافته و گالوکاتچین در
اثر اپیمریزه شدن اپیگالوکاتچین افزایش یافته است.
همچنین میزان اسید گالیک روند افزایشی داشته است .با
این حال ترکیبات فنلی که فعالیت ضد اکسایشی بیشتری
داشتهاند نسبت به ترکیبات فنلی با فعالیت ضد اکسایشی
کمتر ،در اثر حرارت تخریب بیشتری داشتهاند که سبب
شده در مجموع فعالیت ضد اکسایشی کاهش یابد.
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مهار واکنشهای اکسیداتیو در مواد غذایی از مهمترین
.مسائلی است که در حوزه صنعت غذا به آن پرداخته میشود
در این میان ترکیبات پلی فنلی ضد رادیکال موجود در عصاره
برخی گیاهان بعنوان گزینهای مناسب برای جایگزینی
ضداکسایشهای سنتزی رایج در فرموالسیون مواد غذایی
 از این رو بررسی قدرت ضد اکسایشی ترکیبات.مطرح هستند
پلی فنل موجود در عصارهی گیاهان و مقاومت این ترکیبات
نسبت به شرایط فرایند و نگهداری مواد غذایی حائز اهمیت
 نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که پلی.میباشد
فنلهای موجود در عصاره آبی گیاه بابونه نسبت به فرایند
 اما قدرت ضد اکسایشی عصاره با.حرارتی مقاوم هستند
 با این وجود میتوان اظهار نمود.اعمال حرارت کاهش مییابد
که ترکیبات فنلی موجود در عصاره این گیاه مقاومت حرارتی
باالیی دارند و پس از فرایند پاستوریزاسیون خاصیت ضد
 همچنین.اکسایشی قابل توجهی از خود نشان میدهند
ترکیبات فنلی این گیاه در برابر نگهداری طوالنی مدت در
 پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی. اسیدی مقاوم بودندpH
رفتار پلیفنلهای گیاه بابونه به طور مستقیم در مواد غذایی
بررسی شود چراکه قطعا ماتریکس مواد غذایی محیطهای
پیچیدهای بوده و ممکن است خواص پلی فنلهای این گیاه را
. تحت تاثیر قرار دهند108
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