بررسي و ارزیابی میزان ترکیبات اسیدهای فنولی و پلي فنولیک چند رقم فلفل ) Capsicum) annuum Lبا روش
كروماتوگرافي مایع با كارایي باال

جامعی3

نسرین رنجبر 1؛ رضا حیدری2؛ رشید
کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی ،دانشکده علوم
1دانشگاه ارومیه
پایه  ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران .نویسنده مسول
 2دکترا بیوشیمی  ،دانشکده علوم پایه  ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه،
ایران.
 3دکترا فیزیولوژی گیاهی ،دانشکده علوم پایه  ،دانشگاه ارومیه،
ارومیه ،ایران.
چكيده
مقدمه :فلفل درختچه اي بوته ای متعلق به خانواده  Solanaceaeمي باشد كه از دير باز به دليل اثرات كاهش قند و
فشار خون در طب سنتي ايران مورد استفاده قرار گرفته است  .مهم ترين ترکيبات فلفل را فنل ها و به ويژه آنتوسيانين
ها تشكيل مي دهند كه داراي خاصيت آنتي اكسيداني قوي هستند .هدف از اين پژوهش بررسي مقايسه اي مقدار تركيبات
فنلي و آنتوسيانيني در عصاره متانولي گياه فلفل مي باشد.گياه فلفل از اصفهان و ترکيه در سال  2931جمع آوري و تا
زمان سنجش متابوليت هاي موردنظر در فريزر  - 08درجه ي سانتي گراد نگهداري شد .سپس ترکيبات مورد نظر
فلفل با استفاده از متانول اسيدي تهيه و تركيبات فنلي و خواص آنتي اكسيداني به روش کروماتوگرافي مايع با کارايي
باال) ( HPLCاندازه گيري شد .بررسي عصاره هاي متانولي اين مناطق نشان داد كه بيشترين مقدار تركيبات فنلي
مربوط به کوماريک اسيد (  2803ميلي گرم در ميلی گرم عصاره ) در فلفل سبز بلند ترکيه مشاهده گرديد و بر حسب
سيناپتيک اسيد مربوط به فلفل هاي منطقه شهر رضای اصفهان بوده است و همچنين فلفل هاي اصفهان از فعاليت آنتي
اكسيداني بهتري در مقايسه با ترکيه برخوردار هستند .
کليد واژگان :ترکيبات فنلی  ،فلفل )HPLC ، (Capsicum annuum L

مقدمه
بسياري از تركيبات گياهي از جمله پلي فنل ها داراي خواص آنتي اكسيداني هستند ( .)2تركيبات پلي فنلي خصوصا ً
فالونوئيدها در برابر آسيب هاي ناشي از سموم و راديكال هاي آزاد داراي اثر حفاظتي مي باشند( .)1راديكال هاي
آزاد ،اتم يا مولكول هاي فعالي هستند كه به دليل وضعيت آخرين الية اتمي آنها ميل تركيبي شديدي با ساير مولكول هاي
اطراف خود دارند و در صورت عدم جلوگيري از فعاليت تركيبي آنها مي توانند منجر به تخريب بافتي و بروز
اختالالتي نظير بيماري هاي قلبي و سرطان شوند(  .) 9در صورتي که روند توليد راديکال هاي آزاد کنترل نشود مي
توانند براي سلول و در نهايت بافت ،بسيار مخرب باشند .آنتي اکسيدان ها ترکيباتي هستند که راديکال هاي توليدشده را
با مکانيسم های مختلف خنثي مي نمايند(  .) 4هم چنين آنتي اکسيدان ها در مقادير اندک مي توانند غشاهاي سلولي و
ترکيبات مختلف موجود زنده را در مقابل اکسيدان ها حفظ کنند .درطب سنتي ايران گياهان ز يادي مانند فلفل وجود دارد
که در رفع ناراحتي هاي بدن انسان سفارش شده است (  .) 5فلفل گياهي است که داراي ترکيبات آنتي اکسيداني فراواني
است( . )7-6از مهم ترين آنها مي توان به و يتامين هايی مانند ريبوفالوين( ،(B2نياسين( ،)B3تيامين( ) B1ويتامينC
و  Aاشاره کرد .هم چنين ديگر ترکيبات آنتی اکسيدانی مانند اسيدهاي چرب غير اشباع  ،گزانتوتوکسين ،کاروتنوئيدها،
فالونوئيدها و اسيدفوليک در فلفل وجود دارد (  .) 0فلفل ازمحصوالت مهم کشاورزي است که عالوه بر اهميت
اقتصادي يک منبع بسيار خوبي از آنتي اکسيدان هاست که در سالمتي انسان نقش مهمي دارد(  .) 3مصرف روزانه
فلفل به مقدار کافي در رژ يم غذايي براي پيشگيري از گسترش سرطان و بيماري ها ي قلبي و عروقي مفيد مي باشد(
 .) 28ترکيبات فنولی در فلفل ،گروهی از بيو مولکول ها هستند که فعاليت هاي بيولوژيکی عمده اي از خود نشان
ميدهند .همانند اکثر ميوه ها و سبزيجات ،فل فل شامل بيو فنول هاي توزيع شده در گوشت و دانه ميباشد .مشخصات کيفی

آن ها براي يک رقم ويژه ثابت است(  .) 22ترکيبات فنلي با مهار اکسيداسيون خود به به واسطه ترکيب با يون ها ي C
خودي ليپيدها ،ويتامين سنگين و کاراتنوئيدها از طر يق واکنش با اکسيژن تک مولکولي و پرواکسيدها ،باعث حذف
راديکال ها مي شوند که اين مواد خود از ترکيبات مهم فلفل مي باشند(  .)21فلفل زنگوله ای شيرين(نارنجی و زرد) و
سبز ريز از شهر رضای اصفهان و فلفل سبز بلند از ترکيه تهيه شدند( 29و .)24نتايج حاصل از  HPLCوجود سه
ترکيب فنولی در فلفل سبز بلند ترکيه و سه رقم ديگر دو ترکيب فنولی را نشان دادند(  .) 25که اين ترکيبات ،پاداکساينده
های عمده ای هستند که خطر بيماری ها را کاهش می دهند( . )26هدف از اين مطالعه سنجش و بررسی ميزان ترکيبات
فنولی چند رقم فلفل در سه رنگ مختلف(زرد ،نارنجی و سبز) با استفاده از آناليز ترکيبات فنولی فلفل توسط دستگاه
 HPLCبود.
مواد و روشها
عصاره گیري براي آنالیز تركیب هاي فنولي توسط دستگاه ) (HPLCكروماتوگرافي مایع با كارایي باال
 5CCمتانول گريد  HPLCبا 5CCآب گريد  HPLCمخلوط كرده ،سپس  8 CCاز محلول آماده شده را با
2CCاسيد كلريدريك  2.1موالر مخلوط کرده و  0.5گرم فلفل تر به آن اضافه كرده و سپس به مدت  2ساعت در
دماي  00درجه قرار داده شد .بعد از حرارت دادن  10 CC ,متانول گريد HPLCبه آن اضافه كرده و به مدت 5
دقيقه با دور  0000سانتريفيوژ کرده و محلول صاف شده برای آناليز  HPLCاستفاده گرديد (.)21
كروماتوگرافي مایع با كارایي باال()HPLC
روش كروماتوگرافي مورد استفاده جهت جداسازي وتعيين مقدار فنول هاي موجود در گياه فلفل ،روش كروماتوگرافي
مايع با كارايي باال( ) HPLCاست در بين روشهاي گوناگون آناليز فنول ها ،روش آشكارساز ماوراء بنفش بيشتر
مورد توجه قرار مي گيرد  ،چون اين روش هم گزينش پذيري مناسب و هم حساسيت خوبي دارد .فنول هايي كه در
اين تحقيق اندازه گيري شدند ،کوماريک اسيد  ،فروليک اسيد و سيناپيک اسيد بودند.
مشخصات دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي باال
برای آناليز از دستگاه  HPLCمدل  KNUERاستفاده شد Flow rate .برابر  8/5ميلی ليتر در دقيقه و ترکيب فاز
متحرک به کار برده شده استونيتريل ،آب و اسيد استيک  %1بود .نوع ماده پرکننده  C18 reversed phaseو طول
ستون  15سانتی متر و اندازه ذرات پايه  5ميکرومتر بود .آشکار ساز استفاده شده  UVبا طول موج  154نانومتر و
حجم هر بار تزريق برابر  18ميکروليتر بود .دمای اتاق برای انجام آزمايش  15درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد.
هم چنين از نرم افزار  Chrom Gateبرای اناليز استفاده شد.

روش كار
ابتدا برای اندازه گيری کمی 8/2 ،ميلی گرم از هر يک از استانداردها در يک ميلی ليتر از متانول مخصوص HPLC
حل گرديد و غلظت های 8886,8884,8881,88885و  882ميلی گرم در ميلی ليتر از آن ها تهييه شد و هر يک سه بار
به دستگاه بارکذاری گرديد .سپس عصاره تهيه شده به منظور شناسايی و تعيين ترکيبات فنولی در دستگاه بارگذاری
گرديد و به منظور آ ناليز کمی کروماتوگرام حاصل از بارگذاری هر نمونه با کروماتوگرام های بدست آمده از بارگذاری
استانداردهای مربوطه مقايسه و در نهايت غلظت اين ترکيبات برحسب ميلی گرم بر گرم عصاره محاسبه شد (جدول.)2
تجزیه و تحلیل آماري

تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نمودارهای بدست آمده از کروماتوگرافی مايع با کارايی باال انجام گرفته است.
نتایج تركیب هاي فنولي
با بررسی های انجام گرفته در اين مطالعه مشاهده شد که گياه فلفل دارای سه اسيد فنولی کوماريک اسيد ,سيناپيک
اسيد و فنوليک اسيد در ميان  20اسيد مختلف اندازه گيری شده در جدول  2می باشد  ,و ميزان گاليک اسيد ,کافئيک
اسيد  ,هيدروکسی بنزوئيک اسيد  ,وانيليک اسيد  ,سينرژيک اسيد آسکوربيک اسيد و روتين در اين ارقام فلفل زير
حد تشخيص بود  .تركيب هاي فنولي درارقام فلفل اصفهان و ترکيه از نظر مقدار متفاوت است اما از نظر نوع
ترکيبا ت فنلی تقريبا يکسان هستند در هر دو رقم اصفهان و ترکيه ترکيبات فنلی پارا کوماريک اسيد ؛ سيناپيک اسيد
و فروليک اسيد را دارا می باشند .اما در رقم ترکيه بيشترين تركيب فنولي کوماريک اسيد (  2.01ميلي گرم بر
گرم عصاره ) و در فلفل های اصفهان ميزان سيناپيک اسيد به ميزان بيشتری مشاهده گرديد  .اين ميزان ها به
ترتيب برای فلفل زرد دلمه ای  ,سبز ريز و نارنجی دلمه ايی ( 0.27,0.2و  0.107ميلي گرم بر گرم عصاره ) در
جدول  2نشان داده شده است.
بحث حاصل ازHPLC
گياهان حاوي تركيبات متعددي هستند كه ساختارهاي متفاوتي دارند  .استخراج اين تركيبات به عوامل متعددي بستگي
دارد كه مهم ترين آن ها حالل و روش استخراج مي باشند .انتخاب حالل و روش استخراج بستگي به قسمت هاي
مختلف يك گياه و نيز مواد متشكله آن دارد .بسيار مشكل خواهد بود كه براي هر دسته از تركيبات گياهي حالل
مخصوصي انتخاب شو د زيرا همراه با اين تركيبات ،مواد ديگري نيز وجود دارد كه بر روي درجه حالليت اين مواد
تاثير گذار مي باشند ( .) 20روش های گوناگونی شامل(MEKC )Micellar electro kinetic Chromatography

و  HPLC-UV-MSبرای تعيين ترکيبات فنولی در گياه توسط محققين مختلف به کار رفته است که از ميان اين روش
ها  HPLCکاربرد بيشتری نسبت به دو روش ديگر دارد .در مطالعات انجام شده از روش های مختلف استخراج و نيز
شرايط دستگاهی متفاوت جهت جداسازی و تعيين ترکيبات فنولی استفاده شده است .ولی آنچه در ميان تمامی روش های
 HPLCبه چشم می خورد استفاده از استاندارد و تعيين مقدار بسيار ترکيبات فنولی با استفاده از منحنی کاليبراسيون اين
ماده و زمان بازداری نسبی ان ها براساس اين ترکيب است (  . )23نتايج حاصل از اين آزمايش بيانگر وجود اختالف
معنی دار بين رقم ها از نظر ترکيبات فنولی اندازه گيری شده توسط  HPLCمی باشد .وجود تفاوت در ترکيبات فنولی
بيان کننده تاثير نقش ژنتيک در سنتز ترکيبات فنولی است که با نتايج به دست آمده توسط  Materskaو همکاران
مطابقت داشت ( Fernandez-Pachon.)18و همكاران (  ) 1886نشان دادند كه تركيب هاي فنولي از توانايي
جاروب كردن راديكالهاي آزاد از قبيل گونه هاي فعال اكسيژن برخوردارند كه اين توانايي توسط قابليت آنها به عنوان
عوامل دهنده ي هيدروژن  .يا الكترون شكل گرفته است ( .)12مطالعات  HPLCانجام شده روی ترکيبات فنولی
گوشت و پوست ارقام مختلف سيب توسط  Khanizadehو همکاران ( )1887نشان دهنده وجود تفاوت هايی در ميزان
تجمع ترکيبات فنولی در بخش های مختلف ميوه بود( .)11عوامل متعددی مقدار ترکيبات فنولی موجود در بافت های
گياهی را تحت تاثير قرار می دهند که از آن جمله می توان به فاکتورهای ژنتيکی ،ميزان تابش نور خورشيد ،شرايط
خاک ،درجه رسيدگی در زمان برداشت ،شرايط محيطی و آب و هوايی ،عمليات پس از برداشت ،مقدار و شرايط
نگهداری اشاره کرد( .) 19مقادير گزارش شده ترکيبات فنولی کل و تانن عصاره متانولی ميوه بلوط  8/119و 8/184
ميلی گرم اسيد گاليک در ميلی گرم عصاره بود( Amarowicz .)14وهمکاران ( )1885با استفاده از تکنيک HPLC
ترکيبات فنولی .از قبيل وانيليک ،کافئيک ،فروليک و کوماريک اسيد را در بادام شناسايی کردهاند ( .)29با بررسي
هايي كه  Ghasemnezhadو همکاران (  ) 1822بر روي فعاليت هاي آنتي اكسيداني عصاره هاي متانولي چند رقم
فلفل انجام دادند ،گزارش كردند كه بين فعاليت آنتي اكسيداني و ميزان تركيب هاي فنولي رابطه مثبتي وجود دارد .كه با
نتايج مشاهده شده در اين تحقيق هماهنگي خوبي نشان مي دهد ( .)15هم چنين مقدار ترکيبات فنولی عصاره های
حاصل از واريته های مختلف را می توان به تفاوت در نوع ترکيبات فنولی دو واريته ،درجه پليمريزاسيون آن ها،
حالليت فنول ها و واکنش آن ها با ديگر اجزای موجود در ماتريکس غذايی نسبت داد (.)16
سپاسگزاري
بدين وسيله از گروه زيست شناسي دانشكده علوم دانشگاه اروميه براي تأمين هزينه هاي انجام اين طرح تشکر می
گردد.
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