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مقدمه :در دهههای اخیر با توجه به ابتالی شمار زیادی از افراد به بیماری دیابت ،گرایش به استفاده از جایگزینهای طبیعی برای شیرین-
کنندهها افزایش یافته است .یکی از مهمترین جایگزینهای طبیعی ،عصاره گیاه استویا ربادیانا میباشد .در این تحقیق از امواج فراصوت
جهت بهینهسازی فرآیند عصارهگیری از گیاه استویا ربادیانا استفاده شد .همچنین روش کروماتوگرافی الیه نازک با عملکرد باال ()HPTLC
به عنوان روشی سریع و دقیق جهت آنالیز کمی عصارهگیری مورد استفاده قرار گرفت.
مواد و روشها :در ابتدا مناسبترین حالل برای استخراج عصاره آبی گیاه استویا ربادیانا از بین حالل های آب ،مخلوط آب-متانول،
متانول ،مخلوط آب-اتانول و اتانول انتخاب شده و سپس فرآیند عصارهگیری به روش سوکسله (با مدت زمانهای مختلف) و با استفاده از
امواج فراصوت (با توانها و مدت زمانهای مختلف) انجام شد و میزان عصاره استخراج شده با این دو روش با یکدیگر مقایسه و نتایج مورد
ارزیابی قرار گرفت.
يافتهها :نتایج نشان داد که آب نسبت به دیگر حاللها نتایج بهتری برای استخراج نشان میدهد .سپس فرآیند استخراج به کمک
سوکسله و همچنین امواج فراصوت انجام شد .بررسی شرایط زمانی مختلف در سوکسله و شرایط مختلف توانی و زمانی در فراصوت ،برتری
چشمگیر روش فراصوت را در استخراج استویوزید به مقدار  811/11 μg/mlدر مدت زمان  2دقیقه و توان  10وات نسبت به روش
سوکسله به مقدار  717/70 μg/mlدر مدت  2ساعت نشان داد.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده از تابش فراصوت در استخراج شیرینکننده از گیاه استویا ربادیانا میتواند به
عنوان یک گزینه مناسب برای بهرهبرداری آزمایشگاهی و صنعتی مد نظر قرار گیرد .مدت زمان استخراج بسیار کوتاه ،استفاده از آب به
عنوان حاللی بیخطر ،مصرف انرژی اندک و عدم نیاز به روشهای آمادهسازی پیچیده و وقتگیر و همچنین بهرهگیری از روش HPTLC
به عنوان روشی سریع ،ساده و کارآمد برای شناسایی کیفی و کمی از مزایای روش مورد استفاده در این کار تحقیقاتی است.
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مقدمه
استویا نوعی شیرینکننده طبیعی است که از برگهای
گونهای گیاه با نام استویا ربادیانا 1استخراج میشود (شکل
 .)1ترکیبات فعال در استویا ،استویول گلوکوزیدها
(مخصوصا استویوزید و ربادیوزید) هستند که تا  170برابر از
ساکاروز شیرینتر بوده ( )Cardello et al., 1999و در
برابر تغییرات دما و  pHمقاومت باالیی دارند
( .)Abdulateef and Osman, 2012استویا در مقایسه
با ساکاروز ،در آغاز شیرینی کمتر ولی ماندگاری باالتری
دارد و در برخی عصارهها ممکن است که دارای یک ته مزه
تلخ در غلظتهای باال باشد.

مزه شیرین استویا به دلیل حضور ترکیبات مختلف
گلیکوزیدی در آن مانند استویوزید ،دالکوزید ،استویوبیوزید و
ربادیوزیدهای  Aتا  Eمیباشد .استویوزید اصلیترین
گلیکوزید و شیرینکننده موجود در برگهای گیاه استویا
ربادیانا است (شکل  .)2از این رو ،تعیین مقدار استویوزید
استخراج شده بهترین گزینه برای مطالعه روشهای
عصارهگیری از این گیاه است .مصرف استویا به عنوان
شیرین کننده برای بیماران دیابتی پیشنهاد میگردد؛ چرا که
نتایج تحقیقات نشان داده است که مصرف آن هیچگونه
کالری یا کربوهیداراتی به بدن اضافه نمیکند ( Salazar et
 .)al., 2018عالوه بر این ،مصرف استویا تاثیری بر میزان
قند خون نگذاشته و همینطور واکنشی به انسولین نشان
نمیدهد .همینطور تحقیقات نشان میدهد که برخی از
گلیکوزیدهای موجود در استویا تاثیر چشمگیری در دفع
سدیم از طریق ادرار دارند .از دیگر تاثیرات شناخته شده از
مصرف استویا میتوان به تاثیر آن در کاهش فشار خون
اشاره کرد .موسسه ملی سرطان نیز وجود هرگونه شواهد
مبنی بر تاثیر مصرف شیرینکننده استویا در ابتال به سرطان
را رد کرده است (.)Formigoni et al., 2018

شکل  -9گیاه استويا رباديانا ()Misra et al., 2011

مقررات غذایی و دارویی در مورد استویا در کشورهای
مختلف ،متغیر است .در ایاالت متحده آمریکا ،عصارههای
گلیکوزیدی استویا با خلوص باال عموما بیخطر در نظر
گرفته میشوند و استفاده از آنها به عنوان یکی از اجزای
فرآوردههای غذایی مانعی ندارد ،اما برگ استویا و
عصارههای خالصسازی نشده ،تاییدیه سازمان غذا و داروی
آمریکا را ندارند ( .)US FDA 2017اتحادیه اروپا در سال
 2011استویا را به عنوان یک افزودنی غذایی ،تایید کرد
(.)Stones, 2011
گیاه استویا ربادیانا برای بیش از  1700سال توسط
گوآرانیها در آمریکای جنوبی مورد استفاده قرار میگرفت.
برگهای این گیاه صدها سال در برزیل و پاراگوئه برای
شیرینکردن چای و دمنوشهای محلی استفاده میشد
(.)Misra et al., 2011

Stevia Rebaudiana

1

شکل  -2ساختار شیمیايي مولکول استويوزيد
()Salazar et al., 2018
2

روشهای متداول عصارهگیری مبتنی بر استفاده از یک
حالل یا ترکیبی از حاللها میباشد .برای تسریع فرآیند
استخراج از همزدن و همینطور اعمال حرارت نیز استفاده
میگردد .استفاده از سوکسله به عنوان روشی استاندارد
جهت ارزیابی و مقایسه با روشهای دیگر مورد استفاده قرار
میگیرد .از روش سوکسله عموما برای استخراج ترکیباتی با
Stevia Rebaudiana

1

مواد و روشها
گیاه استویا ربادیانا از مزرعه گیاهان دارویی واقع در
رشت تهیه و توسط کارشناس گیاهشناسی و گیاهان دارویی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات مورد شناسایی
و تایید قرار گرفت .سپس نمونه گیاهی در تاریکی و در
دمای اتاق خشک شد (رطوبت اولیه  % 12و رطوبت نهایی
 .)% 7در ادامه گیاه خشک شده سابیده و با استفاده از الک
آزمایشگاهی با اندازههای  1 mmیکدست شد .استاندارد
استویوزید با استفاده از حالل با گرید آنالیزی از شرکت
سیگما-آلدریچ تهیه شد .صفحات آلومینیومی HPTLC

روشها
 -تهیه محلول استاندارد استويوزيد

محلول اصلی استاندارد استویوزید توسط حل کردن
دقیق  7 mgاز ماده اصلی در متانول و رساندن آن به حجم
 10 mlتهیه شد .محلول مورد استفاده ( )200μg/mlتوسط
رقیقسازی مناسب محلول اصلی به دست آمد ( Martins
.)et al., 2017
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 -منحني استاندارد برای استاندارد استويوزيد

محلول استاندارد استویوزید ( 101 μg/bandتا
 )2/12 mg/bandبه صورت سهگانه روی صفحه
 HPTLCمورد استفاده قرار گرفت ( Martins et al.,
 .)2017صفحه  HPTLCمطابق شرایط استاندارد استفاده
و سپس اسکن شد و در نهایت پیکهای بدست آمده ثبت
گردید .منحنی کالیبراسیون استویوزید با استفاده از رسم
مساحت پیک در مقابل غلظت استویوزید استفاده شده
ترسیم گردید (.)Salazar et al., 2018
 -تعیین حالل مناسب برای فرآيند استخراج

جهت تعیین حالل مناسب برای استخراج استویوزید و
فرآیند عصارهگیری ،مقدار  10گرم از برگ خشک و سابیده
شده استویا با ترازوی آزمایشگاهی ( ANDدقت 0/001
گرم) وزن شده و به ترتیب در  200 mlاز حاللهای آب،
متانول -آب ( ،)20:80متانول ،اتانول -آب ( )20:80و اتانول
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فراریت اندک با پایداری قابل قبول در برابر اعمال حرارت
استفاده میشود ( .)Basturk et al., 2018استفاده از امواج
فراصوت در استخراج عصارههای گیاهی جزو روشهای
نوین عصارهگیری است که طی آن امواج فراصوت با
فرکانسی معادل  20کیلوهرتز به درون سیال وارد شده و
منجر به اعمال انقباضها و انبساطهای متوالی درون سیال
میشوند که در اثر این پدیده حفراتی درون سیال ایجاد
میشود .ایجاد این حفرات متعاقبا منجر به وقوع انفجارهایی
در محیط میگردد .)Paz et al., 2015( .این انفجارها
دماها و فشارهای بسیار باالیی را به صورت محلی داخل
سیال به وجود میآورند که منجر به تخریب غشای سلولی
گیاهی میشود .در اکثر مواقع با کنترل شرایط میتوان به
عصارهگیری با بازدهی باالتر در مدت زمانی کمتر نسبت به
روش سوکسله دست یافت (.)Patil et al., 2017
کروماتوگرافی الیه نازک با عملکرد باال ()HPTLC
نوع ارتقا یافته کروماتوگرافی الیه نازک ( )TLCمیباشد.
چندین فاکتور در روش پایهای کروماتوگرافی الیه نازک
برای خودکار کردن مراحل مختلف جهت افزایش وضوح و
در نتیجه دستیابی به سنجش دقیقتر ،اصالح شده است
(.)Morlock et al. 2009
با وجود گزارشهای متعدد درباره استخراج عصاره از
گیاه استویا ربادیانا ،تاکنون گزارشی در مورد کاربرد
 HPTLCدر بررسی کمی تاثیر امواج فراصوت در فرآیند
عصارهگیری از استویا ربادیانا منتشر نشده است .بنابراین،
هدف پژوهش حاضر بررسی کمی بهبود فرآیند
عصارهگیری از گیاه استویا ربادیانا به کمک امواج فراصوت
و با استفاده از آنالیز بسیار آسان و سریع  HPTLCمیباشد.

سیلیکاژل  HF254 10با اندازه  20×10 cmو ضخامت
 0/2 cmمحصول شرکت مرک برای این مطالعه مورد
استفاده قرار گرفت ( )Salazar et al., 2018روش سطح
پاسخ ) ( RSMمجموعهای از تکنیکهای آماری است که
در بهینه سازی فرآیندهایی به کار میرود که پاسخ مورد
نظـر توسـط تعـدادی از متغیرها تحت تأثیر قرار میگیرد.
شمای گرافیکی مدل ریاضی سبب تعریف واژه روش سطح
پاسـخ شده است .با کمک ایـن طرح آماری ،تعداد
آزمایشها کاهش مییابد (.)Myers et al., 2002
مهمترین مسئله این پژوهش ،بررسی آثار اصلی و متقابل
بهینهسازی و مقایسه شرایط مختلف استخراج (خیساندن،
سوکسله ،ماکروویو و فراصوت) بر فاکتورها بود؛ از ایـن رو
طرح آماری سطح پاسخ انتخاب شد.
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به مدت  22ساعت بدون حرکت قرار گرفتند ( Martins et

 .)al., 2016سپس ،عصارههای استخراج شده به کمک
کاغذ صافی واتمن شماره  1فیلتر شدند .محلولهای زیر
صافی با استفاده از روتاری  BUCHIدر دمای  27 ◦Cو
فشار نزدیک به خال خشک شده و برای آنالیز HPTLC
آماده شدند ()Martini et al., 2006
 -استخراج عصاره با روش سوکسله

مقدار  10گرم برگ خشک و پودری استویا در 200 ml
آب دیونیزه کامال پخش شده و در سوکسله تحت
حرارتدهی قرار گرفت ( )Kolb et al., 2001عمل
استخراج با سوکسله در دمای  100 ˚Cدر مدت زمانهای
 2 h ،2 hو  1 hانجام شده و محلول حاصله پس از فیلتر
شدن با کاغذ صافی واتمن شماره  1در روتاری حاللپرانی
شده و برای تعیین مقدار استویوزید حاصله برای آنالیز
 HPTLCارسال و مقدار استویوزید به دست آمده از
هرکدام مورد ارزیابی قرار گرفت ( Attimarad et al.,
.)2011

میکرون به عنوان فاز ساکن ،مخلوط حاللی اتیل استات +
متانول  +استیک اسید ( )1:1:3به عنوان فاز متحرک ،مدت
زمان اشباع شدگی  17دقیقه ،طول موج مورد استفاده 700
نانومتر و نوع المپ  D2&Wانجام شد 7 μm .از محلول
استاندارد استویوزید با استفاده از سمپلر اتوماتیک جفت شده
با سرنگ هامیلتون CaMAG, Muttenz, ( 27 μm
 )Switzerlandنقطهگذاری شده و در شرایط طول باند
7 mm؛ فاصله بین باندها 8/2 mm؛ فاصله از لبه صفحه
10 mm؛ و فاصله از انتهای صفحه  10 mmمورد استفاده
قرار گرفت .صفحات با استفاده از حالل ترکیبی اتیل
استات :متانول :استیک اسید ( )1 :1 :3به عنوان فاز
متحرک در  CAMAGدر فضای اشباع شده مورد استفاده
قرار گرفتند .صفحات استفاده شده در مجاورت هوا خشک
شده و سپس به کمک اسکنر  CAMAG TLCمجهز به
برنامه کروماتوگرافی قطبی ( winCATSنسخه )1.01.5
که برای آنالیزهای چگالیمتری ،ثبت طیفها و پردازش
دادهها استفاده میشود ،اسکن شد .حالت جذب/بازنشر با
سرعت اسکن  20 mm/sدر طول موج  700 nmبرای ثبت
طیف جذبی مورد استفاده قرار گرفت.

 -استخراج عصاره به کمک تابش امواج فراصوت

برای تعیین تاثیر امواج فراصوت در میزان استویوزید
استخراج شده ،ابتدا مقدار  10گرم از پودر خشک برگهای
استویا به دقت  ± 0/1گرم اندازهگیری شده و سپس به
همراه  200 mlآب دیونیزه در دستگاه تابش فراصوت
 SONOPULS BANDELINقرار گرفت .توانهای ،70
 70و  10وات در مدت زمانهای  17 ،10 ،7 ،2 ،1و 20
دقیقه برای بدست آوردن شرایط بهینه استخراج مورد
بررسی قرار گرفت .نمونه حاصل از هر یک از شرایط به
کمک روتاری حاللپرانی شده و سپس برای آنالیز
 HPTLCارسال شد (.)Attimarad et al., 2011
 شرايط کروماتوگرافي اليه نازک با عملکرد باال()HPTLC

آنالیز کروماتوگرافی الیه نازک با عملکرد باال
( )HPTLCدر شرایط اتمسفریک و دمای اتاق در 22/2◦C
و رطوبت  % 21/3با استفاده از صفحات آلومینیومی
 HPTLCپوشش داده شده با سیلیکاژل  HF254 10با
اندازه  20×10 cmو ضخامت  0/2 cmو اندازه ذرات 7-1

 -آنالیز  HPTLCعصارههای گیاهي

نمونههای به دست آمده از استخراج عصاره آبی استویا
ربادیانا با استفاده از کاغذ واتمن  0/27 μmفیلتر شده و
آنالیز  HPTLCتحت شرایط بهینه برای ترکیب مورد نظر
انجام شد .صفحات پس از استفاده در معرض هوا خشک
شده و در طول موجهای  272 nmو  311 nmمورد
عکسبرداری قرار گرفتند .صفحات با استفاده از اسپری
کردن عامل  NP-PEGو سپس تابش نور در حالتهای
مرئی و فلورسنس مورد بررسی قرار گرفتند .مقادیر
استویوزید موجود در عصارههای گیاهی با استفاده از منحنی
کالیبراسیون آن تعیین شد (.)Attimarad et al., 2011
 -اعتبارسنجي روش

روش مورد استفاده مطابق دستورالعملهای کنفرانس
بینالمللی هارمونیزاسیون اعتبارسنجی شد .خطی بودن با
استفاده از محلولهایی با غلظتهای گوناگون از محلول
اصلی در گسترههای  101 μg/bandتا 2/12 mg/band
برای استویوزید مورد مطالعه واقع شد .منحنیهای

کالیبراسیون با استفاده از نقطهگذاری مساحت زیر پیک در
برابر غلظتهای گوناگون رسم شدند .مساحتهای زیر
پیک توسط توسط آنالیز رگرسیون خطی حداقل مربعات
تصحیح شدند .حد تشخیص ( )LODو حد مقدار سنجی
( )LOQبا استفاده از معادالت  1و  2تعیین شدند:
شیب منحنی کالیبراسیون  × 3/3 /انحراف استاندارد عرض
معادله 1
از مبدا = LOD
شیب منحنی کالیبراسیون  × 10 /انحراف استاندارد عرض
از مبدا =  LOQمعادله 2

يافته ها
با استفاده از صفحات  HPTLCبا ضخامت  0/2 mmو
تحت شرایط بهینه شده اندازه ذرات  7-1 μmو نسبت
حاللی اتیل استات :متانول :استیک اسید ()1 :3 :3

پیکهای متقارن و واضحی برای استاندارد استویوزید با
 Rf= 0/27و ربادیوزید با  Rf= 0/33در عصاره به دست
آمد (شکل  .)3استاندارد استویوزید و ربادیوزید با استفاده از
عامل  NP-PEGزیر نور مرئی نوارهای شاخصی را در
کروماتوگرام  HPTLCنشان داد (شکل  .)3منحنی
کالیبراسیون استویوزید با استفاده از نقطهگذاری غلظت
استویوزید در برابر مساحت پیک آن به دست آمد (شکل .)2
استاندارد استویوزید به هنگام رسم مساحت سطح زیر
پیک بر حسب غلظت یک ضریب ارتباط مناسب 0/1112
را نشان میدهد و بنابراین خطی بودن مناسبی را بین
مساحت سطح زیر پیک و غلظت ایجاد میکند .جدول 1
اطالعات طول موج ،گستره خطی بودن ،معادله رگرسیون،
ضریب ارتباط ،حد تشخیص و حد مقدارسنجی را برای
استاندارد استویوزید نشان میدهد:
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شکل  -3کروماتوگرام  HPTLCاستويوزيد استاندارد ( )9111 ngو رباديوزيد استاندارد ( )9111 ngدر طول موج  252 nmو

شکل  -2منحني کالیبراسیون استويوزيد ترسیم شده با مساحت پیک در مقابل غلظت
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جدول  -9مشخصات دستگاه  HPTLCبرای آنالیز میزان استويوزيد استخراج شده
استويوزيد
طول موج (نانومتر)
 μg/bandمحدوده خطی بودن
معادله رگرسیون
ضریب همبستگی
 μg/bandحد تشخیص
μg/bandحد مقدار سنجی
ویژه بودن

 -بهینهسازی حالل برای فرآيند عصارهگیری

با استفاده از روش خیساندن ،حاللهای مختلف برای
استخراج عصاره از گیاه استویا مورد آزمایش قرار گرفت
(جدول  .)2طبق دادههای موجود در جدول  ،2به ترتیب
آب ،مخلوط آب-متانول ( ،)20:80متانول ،مخلوط آب-
اتانول ( )20:80و اتانول برای عصارهگیری مناسب شناخته
شدند .با توجه کارآیی چشمگیر آب به عنوان حالل و نظر
به برتری آن به عنوان یک حالل بیخطر برای انسان و
محیط زیست ،از آن به عنوان حالل مناسب برای مراحل
بعدی استفاده شد.
 -استخراج عصاره با روش سوکسله

با استفاده از سوکسله فرآیند استخراج در دمای 100 ˚C
در مدت زمانهای  2 ،2و  1ساعت انجام گرفت ( Kolb
( )et al. 2001جدول  .)3آنالیز  HPTLCنشان داد که
غلظت استویوزید استخراج شده در مدت زمان  2ساعت
باالتر بوده و صرف زمان بیشتر منجر به کاهش غلظت
استویوزید در اثر تخریب احتمالی میگردد .این پدیده
میتواند به ناپایداری ساختار شیمیایی این مولکول در برابر
حرارت اطالق شود؛ به طوریکه از مقایسه جدولهای  2و 3
میتوان دید که روش خیساندن بازده اندکی باالتر نسبت به
روش سوکسله از خود نشان داده است .هر چند مزیت روش
سوکسله در کاهش مدت زمان استخراج از  22ساعت به 2
ساعت نبایستی نادیده گرفته شود .نتایج حاصل از آنالیز
واریانس یک طرفه برای مقایسه سطح زیر پیک نشان
میدهد که در مجموع بین زمانهای استخراج استویوزید در
روش سوکسله اختالف معنیدار آماری وجود دارد
(.)P value ˂ 0/001
 -استخراج عصاره به کمک تابش فراصوت

پارامترها
272
100-1700
=277/82x + 1/282y
0/1112
233/21
701/87
ویژه

در بررسی تاثیر استفاده از امواج فراصوت در استخراج
استویوزید ،توانهای  70 ،70و  10وات در مدت زمانهای
 17 ،10 ،7 ،2 ،1و  20دقیقه مورد بررسی قرار گرفت
(جدول  .)2نتایج آنالیز  HPTLCنشان میدهند که در توان
 10وات و در مدت زمان  2دقیقه بیشترین غلظت
استویوزید حاصل میگردد.
از بررسی دادههای جدول  2میتوان نتیجه گرفت که
افزایش توان ،تاثیر مطلوبی بر استخراج استویوزید گذاشته
است .چنانچه بیشترین مقدار بازده در توان  10وات به دست
آمده است .از سوی دیگر دادههای جدول حاکی از آن است که
فرآیند استخراج به شدت به زمان تابش فراصوت حساس
است؛ طوریکه اعمال مدت زمانهای بیشتر در توان  10وات
منجر به کاهش تقریبی بازده استخراج استویوزید میشود.
بحث
امواج فراصوت نوعی امواج مکانیکى هستند که در اثر
پراکندگى در محیط االستیک فرکانسهای موجى متفاوتی
تولید میکنند .این امواج فرکانس هایى باالتر از حد شنوایى
انسان و پایین تر از فرکانسهاى میکروویو دارند .مکانیسم
اصلی عملکرد استخراج با امواج فراصوت مبتنی بر پدیده
حفرهزایی مربوط میباشد .امواج صوتى به هنگام عبور از
میان یک محیط االستیک ،باعث جابجایى طولى ذرات
میشود و با عمل کردن مانند یک پیستون در سطح محیط،
یک توالى انقباض و انبساط را به وجود میآورد
( )McClements, 1995این امواج مراحل فرایند استخراج
ترکیبات گیاهى ،یعنی تورم بافت و نیز خروج ترکیبات از
بافت به حالل را از راه ایجاد تخلخل و منافذ در دیواره
سلولی بهبود مى بخشد و باعث سرعت بخشیدن به پدیده
انتقال جرم میشود ( .)Vinatoru, 2012حبابهای ناشی

جدول  -2نتايج حاصل از استخراج استويوزيد در حضور حاللهای مختلف
نمونه

حالل

سطح زير پیک

) (μg/mlغلظت

1

آب

1272/18

807/11

2

آب -متانول ()20:80

1178/11

713/71

3

متانول

1012/12

728/87

2

آب -اتانول ()20:80

1001/37

287/71

7

اتانول

818/72

318/11

جدول  -3بررسي اثر مدت زمانهای مختلف در استخراج استويوزيد در روش سوکسله
نمونه

زمان (ساعت)

سطح زير پیک

) (μg/mlغلظت

1

2

1387/11

717/70

2

2

1381/17

711/13

3

1

1272/37

712/18
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1

70

1

1132/20

777/07

2

70

2

177/71

271/71

3

70

7

1117/28

118/23

2

70

10

1322/88

717/11

7

70

17

1313/18

118/01

1

70

20

1272/31

171/72

7

70

30

773/10

320/10

8

70

1

177/17

271/77

1

70

2

871/70

200/11

10

70

7

137/31

222/27

11

70

10

773/22

187/77

12

70

17

171/71

218/82

13

70

20

787/77

323/11

12

10

1

1318/12

701/01

17

10

2

1282/21

811/11

11

10

7

1381/30

728/17

17

10

10

1183/21

110/17

18

10

17

1210/71

128/21

11

10

20

1102/17

777/81
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نمونه

توان (وات)

زمان (دقیقه)

سطح زير پیک

) (μg/mlغلظت
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از پدیده حفرهزایی نزدیک به سطح مواد گیاهى متالشى
مىشود و فشار و دماى حاصله در این فرآیند ،دیوارههاى
سلولى گیاهى را پاره میکند .محققان بسیاری از امواج
فراصوت در استخراج عصارههای گیاهی ،روغنها،
پروتئینها و ترکیبات فعال زیستی استفاده کردهاند
( .)Vinatoru, 2012آنتراکینونها ترکیبات فعالى هستند
که تاثیرات درمانى از خود نشان داده و در کاربردهاى
دارویى ضدسرطانى استفاده مىشوند Hemwimol .و
همکاران ( )2001از امواج فراصوت جهت بهبود استخراج
آنتراکینونها از ریشه گیاه موریندا سیتریفولیا استفاده
کردهاند .فرآیند استخراج با کمک امواج فراصوت در حالل
مخلوط آب -متانول %77 ،منجر به کاهش زمان و افزایش
راندمان استخراج در مقایسه با نمونههاى تیمار نشده با
امواج فراصوت شد Martiono .و همکاران ()2001
استخراج کومارین و سایر ترکیبات مشابه را از گیاه شبدر به
کمک امواج میکروویو ،فراصوت و سوکسله بررسى نمودند.
آنها نتیجه گرفتند که استخراج این ترکیبات با استفاده از
حمام فراصوت در زمان  10دقیقه و با حالل اتانول آبى
 %70بازدهى استخراج باالترى داشت .در مطالعهای دیگر از
امواج فراصوت در استخراج روغن از دانههای آسیاب شده
زیتون استفاده شد و مشخص گردید که در حضور این
امواج ،دیواره سلولها و بافتهای گیاهی تخریب شده و
ترکیبات آنتیاکسیدانی بیشتری به داخل روغن راه یافتند
( .)Jimenez et al., 2007افزایش راندمان استخراج در اثر
افزایش توان تابش فراصوت را میتوان به بهبود فرآیند
انتقال جرم ناشی از افزایش حاللیت استویوزید و همچنین
کاهش ویسکوزیته حالل نسبت داد .کاهش بازده ناشی از
افزایش مدت زمان استخراج که در روش سوکسله و
فراصوت دیده میشود میتواند ناشی از ناپایداری شیمیایی
ساختار استویوزید در برابر شوک انرژی حرارتی و فراصوتی
باشد که منجر به تخریب ساختار آن میشود .ضمنا کاهش
بازده ناشی از افزایش مدت زمان استخراج که در روش
فراصوت دیده میشود را میتوان به افزایش دمای مخلوط
و در نتیجه کاهش تعداد حبابهای کاویتاسیون تولید شده
در اثر تابش امواج فراصوت نسبت داد .بیشترین بازده
استخراج در مدت زمان  2دقیقه به دست آمده است؛ این
مساله به دلیل تخریب مناسب دیواره سلولی و قابلیت خروج
و در دسترس بودن گلیکوزیدها از جمله استویوزید است .به

کارگیری امواج فراصوت با توانهای پایینتر بازدههای
کمی را به دنبال داشت .نتایج بررسی نشان میدهد که
افزایش زمان استخراج تا  2دقیقه مفید بوده اما بکارگیری
زمانهای بیشتر از آن منجر به بروز روند کاهشی در فرآیند
استخراج میشود .به این دلیل از دیدگاه زمانی ،استفاده از
زمانهای بیش از  2دقیقه توصیه نمیگردد .اعمال زمان-
های بیشتر احتماال منجر به تخریب ساختار استویوزید و
تبدیل آن به فراکسیونهای تشکیل دهنده میگردد .بررسی
هر سه روش خیساندن ،سوکسله و فراصوت ،برتری چشم-
گیر روش استفاده از امواج فراصوت را نشان میدهد که از
یک سو مدت زمان استخراج را به  2دقیقه کاهش داده و از
طرفی دیگر بازده باالتری نسبت به دو روش یاد شده ایجاد
کرده است.

نتیجهگیری
تابش امواج فراصوت به عنوان ابزاری مفید و موثر در
استخراج عصاره از گیاه استویا ربادیانا میباشد که میتواند
به عنوان جایگزینی برای روشهای طوالنی خیساندن و
سوکسله مورد استفاده قرار گیرد .با استفاده از این روش،
مدت زمان استخراج استویوزید از گیاه استویا ربادیانا به 2
دقیقه کاهش پیدا کرد و بازده مطلوبی از آن حاصل شد .از
طرفی دیگر با استفاده از  HPTLCبه عنوان یک ابزار
شناسایی کیفی و کمی ،مدت زمان شناسایی و اندازهگیری
کمی استویوزید بسیار کوتاه شد که در مقایسه با ابزارهای
مشابه مانند  HPLCتوانایی و برتری این روش را نشان
میدهد .نظر به افزایش توجهات عموم جامعه به استفاده از
شیرینکننده استویا و جایگزینی آن با قند و شکر ،این
روش میتواند ابزاری سودمند برای تولید این شیرینکننده
در مقیاس صنعتی باشد.
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