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اکسیدانی انواع اسانس و عصاره گیاهان صورت ی اخیر تحقیقات زیادی جهت ارزیابی فعالیت آنتیهادر سال

و عوامل  هاروارگانیزمگرفته است که حاکی از توانایی این ترکیبات در ممانعت از رشد طیف وسیعی از میک

رقم انگور )فخری کاشمر،  15اکسیدانی عصاره بذر باشد. بنابراین به منظور بررسی فعالیت آنتیفساد می

شغالی نیشابور، صاحبی نیشابور، مایه میش بیرجند، سفید انگور قوچان، رخ سیاه محوالت، لعل قرمز 

رضائیه، سبزه مشهد، تبرزه رضائیه، شاهانی رضائیه، لف ازوم رضائیه، مقنائی مشهد، امیر گیله  محوالت، امیر

 هایتکرار طی سال 4تصادفی با  لفی لطف آباد و سمرقندی لطف آباد(، آزمایشی در قالب طرح کامال 

مورد ارزیابی قرار  DPPHاکسیدانی عصاره بذر با استفاده از روش صورت گرفت. ظرفیت آنتی 1331-1311

اکسیدانی اکثر ارقام مورد بررسی دارد. کمینه و بیشینه از میزان باالی فعالیت آنتینتایج حاصله نشان  گرفت.

ترتیب در ارقام سفید انگور قوچان و شغالی نیشابور بود. ارقام امیر ، به2/31و  53/12مقادیر بدست آمده برابر 

ی بعدی، هائیه در رتبهآباد و شاهانی رضاازوم رضائیه، امیر گیله رضائیه، مقنائی مشهد، سمرقندی لطف

ای سالم توان عصاره هسته انگور را که مادهترتیب میاکسیدانی را دارا بودند. بدینباالترین میزان فعالیت آنتی

عنوان یک منبع مناسب شود، بهو طبیعی بوده و از این نظر در حفظ سالمتی انسان بسیار مفید تلقی می

 اکسیدان طبیعی معرفی نمود.آنتی

 

  اکسیدانیارقام انگور، عصاره بذر، فعالیت آنتی: گان کلیدیواژ

 

 1مقدمه

منظور بههای اخیر تحقیقات زیادی در سال

نس و عصاره اانواع اس اکسیدانیارزیابی فعالیت آنتی

صورت گرفته است که حاکی از توانایی این  گیاهان

ترکیبات در ممانعت از رشد طیف وسیعی از 

اکسیداسیون باشد. امل فساد میو عو بمیکروارگانیزم

                              
 eh@yahoo.comrmoosazadمسئول مکاتبه: *

از مهمترین عوامل فساد مواد غذایی به  هاچربی

آید که بر روی رنگ، طعم، بافت و ارزش حساب می

 .(Chan et al., 1993) گذاردای تاثیر میتغذیه

ممکن است ابزارهای موثر و  هااکسیدانتآنتی

سودمندی برای از بین بردن برخی از مشکالت و 

ی هاسیستم دفاعی بدن در برابر رادیکال تقویت کردن

ی قلبی باشند و با خنثی کردن هاآزاد و بیماری

اکسیدانی بدن را ی آزاد مضر، وضعیت آنتیهارادیکال
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ی آزاد ها(. رادیکالParsa, 2006بهبود بخشند )

الکترونی در دلیل وضعیت خاص اجزایی هستند که به

ا کردن یک گی زیادی برای جدمدار خارجی خود آماد

الکترون از ترکیبات دیگر همراه با ناپایدار کردن آنها 

دارند. این وضع دلیل اصلی اکسیداسیون و فساد 

باشد. در بدن ما نیز چنین حالتی ممکن می هاروغن

است یک دلیل ابتدایی برای ایجاد سرطان باشد. از 

ی هادر سیستم هااین رو با توجه به اهمیت چربی

ی نامطلوب هاای و همچنین واکنشزیستی و تغذیه

اکسیداسیون که خواه ناخواه رخ خواهند داد، افزودن 

، هاو چربی هاهای طبیعی در روغناکسیدانبرخی آنتی

فرایند اکسیداسیون را کند کرده و آنرا به تعویق 

بنابراین اهمیت  .(Zia-ur et al., 2004) اندازدمی

ی هااز دانه جایگزین کردن مواد طبیعی بدست آمده

سایر مواد گیاهی بجای  روغتی، ادویه جات و

 ی سنتزی بسیار افزایش یافته است.هااکسیدانآنتی

دهند ی انجام شده نشان میهاتحقیقات و مطالعه

طبیعی دارای فعالیت ی بدست آمده از منابعهاعصاره

 ,.Alexander et al) باشنداکسیدانی قوی میآنتی

1998). 

درصد از وزن  5/2بطور متوسط هسته انگور 

ترکیبات  و دارای دهدانگور را تشکیل می

 باشدمیاکسیدانی و ضدمیکروبی بسیار قوی آنتی

 از نیهسته انگور منبع غ. (1311)موحد و قوامی، 

 هاین، اپی کاتشهاشینترکیبات فنولیک مثل کات

(epicatechin-3-gallateو پروآنتوسیانیدین )ی دی ها

مریک و تترا مریک است و این ترکیبات  مریک، تری

عنوان عوامل ضد جهش و ضد ویروس شناخته به

ترکیبات فنولیک که بطور معمول در منابع  اند.شده

شوند، دارای اثرات خوراکی و غیرخوراکی یافت می

اکسیدانی ای مانند فعالیت آنتیبیولوژیکی چندگانه

قابل  در صنعت مواد غذایی بسیار بنابراین ،هستند

اند و به این دلیل که قادرند تغییرات توجه شده

 کیفیت ها را آهسته کرده و بنابراین اکسیداتیو چربی

 بخشندای مواد غذایی را بهبود میو ارزش تغذیه

(Kahkonen et al., 1999). یی در مورد هاگزارش

استفاده از ترکیبات فنولیک انگور در جلوگیری از 

دارد. شناخت فواید  دجوبیماری آترواسکلروز و

منجر به استفاده از  هاو پروسیانیدین هاسالمتی کاتشین

عنوان مکمل غذایی گردیده عصاره هسته انگور به

(. پروآنتوسیانیدین 1311آقاسی و همکاران، است )

توانایی از بین  پلی فنول اصلی هسته انگور است که

با  که ی آزاد آب دوست را داردهاادیکالبردن ر

خواص سالمتی عصاره هسته ، طالعات صورت گرفتهم

روزبهان و  .انددادهبه این ترکیب نسبت  را انگور

اکسیدانی نیز با بررسی فعالیت آنتی (1311) همکاران

 غنیترکیبات فنولی تفاله انگور، این محصول را منبعی 

ی طبیعی معرفی نموده و این اثر را هااکسیداناز آنتی

 ند.اهبات فنولی آن دانستناشی از حضور ترکی

و  موضوع این به اهمیتبنابراین با توجه 

های اخیر در این ای که در سالگسترده تحقیقات

 در قالب کامال  ، طرحیاست صورت گرفتهراستا 

سی فعالیت رجهت بر ،تکرار 4تصادفی با 

از کلکسیون  رقم انگور 15 عصاره هسته اکسیدانیآنتی

طبیعی خراسان عبمنا مرکز تحقیقات کشاورزی و

 .اجرا درآمد مرحله به رضوی،

 

 هامواد و روش

روی بر  مطالعهاین : نمونه سازیو آماده وریآجمع

فخری کاشمر، شغالی نیشابور،  شامل انگور رقم 15

سفید انگور  صاحبی نیشابور، مایه میش بیرجند،

ر عل قرمز محوالت، امیقوچان، رخ سیاه محوالت، ل

ائی مشهد، امیر گیله رضائیه، سبزه قنزوم رضائیه، ما

، لف لفی رضائیه یمشهد، تبرزه رضائیه، شاهان

محل کلکسیون  در آبادآباد و سمرقندی لطفلطف

طبیعی استان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع انگور
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از  .انجام شد 1311-31های ، طی سالخراسان رضوی

د، لذا متفاوت بوزمان رسیدن میوه در ارقام آنجایی که 

 تا اواخر شهریورماه مرداد اوایلاز  هابرداشت میوه

از هر رقم  پایه 4برای انجام آزمایش  صورت گرفت.

 4در مجموع ) نظر گرفته و از هر پایه یک خوشه در

قرار  بررسیمورد  (تکرار 4خوشه از هر رقم در 

در فرآیند استخراج عصاره هسته انگور، مرحله گرفت. 

رآیند وجود دارد. در این مرحله مهمی به نام پیش ف

به سرعت پس از فرآوری انگور  هاالزم است دانه

ویژه پس از پرس میوه، جدا و خشک شوند. نتیجه به

 عمل فرآوری میوه انگور، آب میوه و بقایای انگور

ساقه و پوسته است که مخلوطی از دانه،  )تفاله(

ن باشد. از انجایی که برای استحصال عصاره از ایمی

 بنابراین .باشدضایعات فقط به هسته انگور نیاز می

های مورد نظر به آزمایشگاه، بذر هاتقال نمونهپس از ان

 بعدو  کردهی آب گیری شده انگور جدا هارا از تفاله

در اون با ساعت  5مدت به مقطر، از شستشو با آب

ساالری و همکاران، ) شدنددرجه خشک  11دمای 

ر رطوبت کاهش یافته و به پس از این کا .(1311

و  هادر این رطوبت آنزیم درصد می رسد. 1-1میزان 

قادر به ادامه حیات و تکثیر  هامیکروارگانیسم

آسیاب  با استفاده از هادر نهایت نمونه باشند.نمی

آمده و تا زمان انجام آزمایش در بصورت پودر در

 نگهداری شدند. گرادسانتی درجه -11دمای 

گیری برای اندازه: اکسیدانیری فعالیت آنتیگیاندازه

و  Ebiی فعال از روش هات تخریب رادیکالظرفی

 تهیه ذرب گرماستفاده شد. صد میلی (1331) همکاران

 گردیدصورت کامل هموژنایز در نیتروژن مایع به شده

. جهت انجام شددرصد  31و عصاره گیری با اتانول 

دقیقه با  5مدت جدا سازی مواد جامد نامحلول به

. مقدار صورت گرفت دور در دقیقه سانتریفیوژ 3511

کرولیتر از می 111مناسبی از محلول شفاف باالیی را با 

-DPPH (I-diphenyl-2موالر )محلول نیم میلی

picrylhydrazyl  مخلوط نموده و میزان جذب پس از

 511دقیقه تحت شرایط تاریکی در طول موج  31

ی فعال هاد. ظرفیت تخریب رادیکالگردی ثبتنانومتر 

 :شدبا استفاده از رابطه زیر محاسبه 
 -)جذب نمونه شاهد/جذب نمونه مورد ارزیابی  ×111 

 (1:) جذب نمونه شاهد( = درصد تخریب رادیکالهای فعال

 

 تجزیه آماری

به منظور بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره 

 کامال  رقم انگور، آزمایشی در قالب طرح 15بذر 

تکرار انجام شد. تحلیل آماری و مقایسه  4تصادفی با 

در سطح احتمال  LSDبا استفاده از آزمون  هامیانگین

افزار اکسل صورت درصد و رسم نمودار با نرم 5

 گرفت.

 

 نتایج 

منظور تعیین ای بهبطورگسترده DPPHآزمون 

ی آزاد ترکیبات خالص هافعالیت بازدارندگی رادیکال

 Mayachiew andرود )اهی مختلف به کار مییا گی

Devahastin, 2008 .)دهنده دست آمده نشاننتایج به

 استخراج شده از عصارهاکسیدانی آنتی باالی فعالیت

. صفت باشدمیارقام انگور مورد بررسی هسته 

ای را از طیف گسترده ،گیری شده در این ارقاماندازه

 رقمترتیب در به ،(53/12) کمینه تا (2/31) بیشینه

به سفید انگور قوچان و شغالی نیشابور )انگور قرمز( 

امیر ازوم ارقام  .(1 شکل) نددداخود اختصاص 

گیله رضائیه، مقنائی مشهد، سمرقندی رضائیه، امیر 

 ،ی بعدیهادر رتبه رضائیهشاهانی و  آبادلطف

 .باشندرا دارا میاکسیدانی الیت آنتیعباالترین میزان ف

در  و فخری کاشمر سفید انگور قوچانام ارق

و از  ترین میزان از جهت صفت مورد بررسیپایین

نانومتر، در  511نظر میزان جذب نور در طول موج 

 باالترین میزان خود نسبت به سایر ارقام قرار داشتند.
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اختالف مشاهده شده در نتایج، عالوه بر این که موید 

ه هسته ارقام انگور فعالیت باالی آنتی اکسیدانی عصار

تفاوت باالی  باشد،)بخصوص ارقام قرمز رنگ( می

 نیز ژنتیکی بین ارقام و تنوع در صفت مورد بررسی را

 .دهدنشان می

 
 .اکسیدانی ارقام مورد بررسیفعالیت آنتی .1 شکل

 

 بحث

فعالیت باالی  بیانگردست آمده نتایج به

ته ارقام اکسیدانی عصاره استخراج شده از هسآنتی

قرمز رنگ انگور، بخصوص رقم شغالی نیشابور می 

( مقدار ترکیبات 1311بهان و همکاران )زباشد. رو

گرم به ازای  14فنولیک موجود در تفاله انگور قرمز را 

هر کیلوگرم وزن خشک گزارش کردند و در مجموع 

نتیجه گرفتند که تفاله انگور قرمز )واریته سیاه 

های طبیعی اکسیدانآنتیسردشت( منبع خوبی از 

است. در آزمایشی که بر روی تفاله انگور قرمز در 

 111ایتالیا انجام شد مقدار کل ترکیبات فنولیک تفاله 

 Negro et) گرم در کیلو گرم ماده خشک گزارش شد

al.,  2003.) 

Anand ( گزارش کردند که 2115و همکاران )

نزدیک شدن اکسیدانت در آریل میوه انار با میزان آنتی

ی هابه دوره رسیدن افزایش یافته و تغییر فعالیت

پیش  هامتابولیکی به سمت بیوسنتز آنتی اکسیدانت

رسد اختالف در قدرت به نظر می خواهد رفت.

اکسیدانی ترکیبات فنولیک گیاهان مختلف به آنتی

گردد اختالف در ساختمان شیمیایی آنها بر می

(Waterman and Mole, 1994).  طبق مطالعات انجام

توانند بدن را در های طبیعی میاکسیدانگرفته این آنتی

ی آزاد هابرابر آسیب اکسیداتیو ناشی از رادیکال

توان می هااکسیدانمحافظت نمایند. از جمله این آنتی

عصاره پروآنتوسیانیدینی هسته انگور را نام برد که 

مولکول قابل دسترس زیستی بوده و فعالیت 

باشد. بنابراین می Eبرابر ویتامین  51اکسیدانی آن تیآن

مناسب است که عصاره هسته انگور را برای افرادی 

اکسیدان در آنها ناچیز که دریافت منابع غنی از آنتی

است )سالمندان، افراد سیگاری، افرادی که دریافت 

باشد و افرادی که رژیم کاهش وزن غذا در آنها کم می

 (. 1311نمود )آقاسی و همکاران، دارند(، توصیه 

 

 گیری نهایینتیجه

در مجموع با توجه به نتایج بدست آمده از این 

 توان ارقام قرمز انگور راپژوهش و تحقیقات اخیر، می

که دارای بیشترین میزان  رقم شغالی نیشابور از جمله

اکسیدان نسبت به سایر ارقام در عصاره هسته آنتی
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اکسیدان وان یک منبع مناسب آنتیبه عنباشند، خود می

توجه به خواص مذکور برای  با .طبیعی معرفی نمود

رسد که در آینده بتوان از این این ماده به نظر می

عنوان یک داروی مناسب برای کاهش ترکیب به

ی ها)بخصوص بیماری های درمانی بیماریهاهزینه
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