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 بر یال فوق بحرانی استخراج با کمک اولتراسوند و سيهااثر روش
  نی عصاره دارچیکروبیمی و آنتیدانیاکسیات آنتیخصوص

  
  2يری امینب رفتنی ، ز2يل زاده کناری، رضا اسماع1ده سهراب پوریسپ

   

  یگروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، دانشکده مهندسی و زراع ی دانش آموخته کارشناس-1
  ی و زراعی دانشکده مهندس،ي ساریعی و منابع طبي دانشگاه علوم کشاورز،یی غذاعی صنایگروه علوم و مهندس ،اری دانش- 2 

)20/12/97: رشیخ پذی تار 97 18/06:  افتیخ دریتار (  

 
  دهیچک

ده یر گردی اجتناب ناپذيک امری سنتتي های افزودني به جایعی طبيهایبا توجه به مشکالت متعدد گزارش شده، عالقه مصرف کنندگان به استفاده از افزودن
 يری، به اندازه گیبات فنولیزان ترکی ميری، پس از اندازه گیال فوق بحرانی استخراج با کمک اولتراسوند و سيمارهایش رو با استفاده از تیق پیتحق. است

ت یو درنها) FRAP(ک ی فری بتاکاروتن و قدرت کاهندگي، رنگبرDPPH آزاد يکالهای رادی حذف کنندگيها عصاره ها با آزمونیشیت ضد اکسایفعال
قادر به ) قهی دق30گراد در مدت زمان ی درجه سانت45 يدما(ج حاصل نشان داد که فراصوت ینتا.  مقدار توکوفرول کل نمونه ها پرداخته استيریاندازه گ

 بار، دما 100فشار  (ی فوق بحرانالیسه با عصاره سین عصاره در هر سه آزمون در مقای ایدانی اکسی باشد و قدرت آنتی ميشتری بیبات فنولیاستخراج ترک
 3قه و زمان استخراج یتر بر دقی لیلی م4) بعنوان اصالحگر(ان اتانول یقه، سرعت جری گرم بر دق16د کربن ی اکسيان دیگراد، سرعت جری درجه سانت55

 يدان سنتزی اکسیسه با آنتین عصاره در مقای ایدانیاکسیقدرت آنت). تریلیلیگرم بر میلیم21 ±10.13 و 29.95 ±10.13ب یبترت(باشدیشتر میساعت، ب
TBHQکمتر از يکه در غلظتهای مختلف متفاوت بود بطوري در غلظت ها ppm 2000دان ی اکسی آنتTBHQاز عصاره ي باالتریدانی اکسی قدرت آنت 

ن عصاره یا) ی و کشندگیحداقل غلظت بازدارندگ (ییایت ضد باکتریفعال). درصد60.26 ±16.96 و 70.57 ±16.96ب یبترت( خود نشان داد فراصوت از
لوس یباس، و دو گونه گرم مثبت نوزایسودوموناس آئروژ و یاکلیاشرش یمل دو گونه گرم منف شاییزا و عامل فساد مواد غذايماری بيها در برابر چهار باکتر

ه ی کلیز کشندگی و نی هر دو عصاره قادر به بازدارندگppm 500ج نشان داد که غلظت ید و نتای گردیابی ارزلوکوکوس اورئوسیاستاف و سیلیسوبت
  . باشدین مطالعه می در ای مورد بررسيهايباکتر

  یدانی اکسیت آنتی، فعالییایباکترت ضدین، فعالی، عصاره دارچیال فوق بحرانیفراصوت، س :د واژگانیکل
 

                                            
مکاتبات مسئول:sepidesohrabpour@gmail.com 
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   مقدمه- 1
 در ارتباط با استفاده ي عمده ايهایامروزه مصرف کنندگان نگران

 با هدف بهره مند شدن یعیت باال، سالم و طبیفیاز محصوالت با ک
و به عنوان عدم تعادل یداتیتنش اکس. ]1[ سالم دارندیاز زندگ

د شده در بدن و ی آزاد توليهاکالی از رادين تعدادی بیکینامید
ا مهار آنها و محافظت ی/ن بردن وی از بي برایدانی اکسیسطوح آنت

بات یترک. ]2[باشد یان بار آنها مطرح میاز بدن در برابر اثرات ز
کال ید، رادیدروپراکسی از جمله هونیداسی اکسید شده در طیتول
 یکیولوژی بيهابیتواند باعث آسیگانه میژن یل و اکسیدروکسیه

 و ی سلوليهابین امر منجر به آسیا .]3[ها گردد مولکول
 يری در انسان مانند پیعیرطبی غیکیولوژیزیگسترش اختالالت ف

 ی قلبيها يمارید و بیزود رس، سرطان، آتروزکلروز، آب مروار
 مربوط به سالمت ي به طور موثریی غذایمنیا.  شودیعصبو 

ر به خود ی اخيها را در ساليادین امر توجه زی بوده و ایعموم
 توسط هر یی مواد غذایکه آلودگیبطور. ]4[معطوف داشته است 

 يک دغدغه برایز ی نی گرم مثبت و گرم منفيهايدو گروه باکتر
باشد که منجر ی مییاد کنندگان مواد غذیمصرف کنندگان و تول

  .]1[گردد ی در جامعه و صنعت غذا می اساسيهایجاد نگرانیبه ا
 به BHT1 ،BHA2 ،TBHQ3 مانند ي سنتزيهادانی اکسیآنت

-یون مورد استفاده قرار میداسیاکاهش سرعت اکسیمنظور کنترل 
 یاند که آنتنه نشان دادهین زمیمطالعات مختلف در ا. ردیگ

زا هستند  سالمت انسان مضر و سرطاني براي سنتزيهادانیاکس
 ییایمی شيهار، نگهدارندهی اخيهان، در سالیعالوه بر ا. ]3[

 با یی مورد استفاده قرار گرفته در کارخانجات مواد غذايسنتز
زا، يماری و بیی عامل فساد مواد غذايهايترل رشد باکترهدف کن

 يهايل مقاومت باکتریبه دل. ز بوده استیک بحث چالش برانگی
ک ها، امروزه تالش در جهت استفاده یوتی بیزا در برابر آنتيماریب

 یی به منظور محافظت از مواد غذایعی طبییایبات ضدباکتریاز ترک
 ي سنتزيهادانی اکسی آنتینیگزیالذا، ضرورت ج.  ]1[باشد یم

 ییایت ضدباکتری فعالي دارایعیافتن منابع طبی و یعیبا انواع طب
 اجتناب ي امریی مواد غذايش عمر ماندگاریمناسب به منظور افزا

  .]4و3[ت است ی حائز اهمير و مسئله ایناپذ

                                            
1. Butylatedhydroxitoluene 
2. Butylatedhydroxianisole 
3. Tertiary butylhydroquinone 

 به ییایمیتوشیبات فی ترکییر، عالقه به شناسای اخيهادر سال  
 مورد توجه یکروبی می و عوامل آنتیعی طبيهادانیاکسیعنوان آنت

 نشان يمطالعات متعدد. ]1[ قرار گرفته است يارین بسیمحقق
ست فعال یبات زی از ترکی غنیاهی گيهاداده اند که عصاره

 مناسب یکروبی می و آنتیدانی اکسیت آنتی فعاليهستند که دارا
 یبات فنولیکت ترک مشارياریبعالوه، مطالعات بس. ]3[باشند یم

اهان و یگ. ]6و5[اند ت ها را به اثبات رساندهین فعالیدر ا
 يهایژگی، مطلوب و وی حسيهایژگیل ویجات، به دلهیادو

 بطور ییشان، جهت بهبود طعم مواد غذایمناسب نگه دارندگ
 یاهی گيهاعصاره. اند مورد استفاده قرار گرفتهیقابل توجه

ه ها ی از جمله بوته ها و ادویاهان معطر مختلفیتوانند از گیم
 آنها به عنوان يهاها و عصارههیادو. استخراج شوند

ش عمر ی افزايخطر برای سالم و بیی مواد غذايهانگهدارنده
-یزا مورد استفاده قرار ميماری بيهاي و کاهش باکتريماندگار

 توأماً، هر  حاصل از آنيهان و عصارهینه، دارچین زمیدر ا. رندیگ
. ]4[باشد ی را دارا مییای و ضدباکتریدانیاکسیت آنتیدو خاص

د به عنوان جزء ینامالدئین، به سیات در عصاره دارچین خصوصیا
 گونه 250ش از ین با بیدارچ.]2[شود یغالب آن نسبت داده م

 و جنس Lauraceaeمختلف متعلق به خانواده 
Cinnamomumرف گسترده آن در باشد که عالوه بر مصی م

ن و ی، در هندوستان، چیبهداشت- یشی و آرایی، داروییع غذایصنا
 مورد استفاده قرار ی در طب سنتییاه دارویک گیا به عنوان یاسترال

  . ]4[رد یگیم
 یبات پلی به منظور استخراج ترکی استخراج مختلفيهاستمیس

ر، ی چند دهه اخیدر ط. ]1[رد یگی مورد استفاده قرار میفنول
 مناسب استخراج يها روشیی شناساي در راستايادیقات زیتحق

. ]7[ده است یست انجام گردیط زیبا راندمان باال و دوستدار مح
 استخراج ي برای مختلفيهاقات، روشین تحقیجه ایدر نت

 یشود که از آن جمله میاهان استفاده میست فعال گیبات زیترک
 اشاره یال فوق بحرانیتوان به استخراج با کمک فراصوت و س

  .]9و8و3[نمود 
 است یعی طبيا عصارهيهایژگی وین مطالعه، بررسیهدف از ا

 ییای و ضدباکتریدانی اکسیکه بتواند بطور همزمان بعنوان منبع آنت
ن منظور، یبد.  کاربرد داشته باشدییع غذایجهت مصرف در صنا

 به دو نیدارچ%) 50اتانول  (یدروالکلیپس از استخراج عصاره ه
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، )SFE (یال فوق بحرانیو س) US(روش استخراج اولتراسوند 
 تی، فعالی و توکوفرولیبات فنولی مقدار ترکيریگ عالوه بر اندازه

ز اثرات ی مختلف و نيها  و عصاره به روشیداتیضد اکس
 مختلف گرم مثبت يها ي باکتري آن بر رویکروبیم  یآنت
 یو گرم منف) لوکوکوس اورئوسیس و استافیلیلوس سوبتیباس(
  .  قرار گرفتیابی مورد ارز)نوزای وسودوموناس آئروژیاکلیاشرش(
  

   مواد و روشها- 2
   واکنشگرها و استانداردها- 2-1

 یب- 2وDPPH( ،2(ل یدرازیل هیکریپ- 2- 1- لی فنيد- 1و1
ن ی، واکنشگر فول)TCA(د یک اسی کلرو استين، تریدیریپ

 یدروکسیل هی بوتياریک، ترتید گالیم، اسیو، کربنات سدیوکالتیس
ک یم، فرید پتاسیانی سي، بافر فسفات، فر)TBHQ(نون یکوئ
ن و کلروفرم از ید، توویک اسینولئید، تولوئن، بتاکارتون، لیکلرا

ن مورد یپودر دارچ. دندی گرديداریکا خریآمر- گمایشرکت س
. دیه گردیران تهی، مازندران، اي ساریاستفاده، از مرکز طب سنت

ن پژوهش از ی مورد مطالعه در ايزايماری بيهايباکتر
، ي ساریعی و منابع طبيک دانشگاه علوم کشاورزیپژوهشکده ژنت

  ). 1جدول (دیه گردیران تهیمازندران، ا
Table1 Features of investigated pathogen bacteria  

GramReactiom Type  
+ Staphylococcus aureusPTCC1431 

+ Bacillus subtilisPTCC1015 

- Escherichia coliPTCC1399 

- Pseudomonas aeruginosaPTCC1310 

  
ع انجام ی عصاره مايشات بر رویه آزمایالزم به ذکر است که کل

- اتانل (ی عصاره از حالل استخراجيق سازیشده و بمنظور رق
  .ده استیاستفاده گرد) یحجم- یحجم% 50آب 

  اولتراسوند استخراج با کمک - 2-2
ز و یبه روش ساو%) 50اتانل  (یدرالکلیاستخراج عصاره ه

ق که ین طریبد. رات انجام گرفتیی تغیبا اندک) 2015(همکاران 
 50آب -  با حالل اتانول5 به 1ن با نسبت ی گرم از پودر دارچ25

 يقه در دمای دق30مخلوط و به مدت ) یمحج- یحجم(درصد 
ر امواج فراصوت یگراد تحت تاثی درجه سانت45

)ELMASONIC S10Hلوهرتز قرار ی ک37با فرکانس ) ،آلمان
گراد آون ی درجه سانت45 يگرفت و پس از صاف کردن در دما

)Memert UF30شات در یخشک و تا زمان انجام آزما) ،آلمان
ل ی پوشش داده شده با فوياشهی در ظروف ش-18 يزر با دمایفر

  .]10[ شد ي نگهداریومیآلومن
  یال فوق بحرانی استخراج با س- 2-3

ناراسو و ی چ به روشیال فوق بحرانیاستخراج عصاره با س
ن روش یدر ا. رفتیرات اندك صورت پذییبا تغ) 2015(همکاران 

، 1387مدل( بار 100ن تحت فشار ی گرم پودر دارچیلی م150

د کربن ی اکسيان دیگراد، سرعت جری درجه سانت55 ي، دما)رانیا
 4) بعنوان اصالحگر(ان اتانول یقه و سرعت جری گرم بر دق16

  .]11[قه در زمان استخراج سه ساعت قرار گرفتی گرم بر دقیلیم
   کلیبات فنولی ترکيری اندازه گ- 2-4

ن به روش یصاره دارچ عیبات کل فنولیمقدار ترک
و با )، آلمانanalytic Jena, spekol 2000(ياسپکتروفوتومتر

و به روش شرح داده شده یوکالتین سیاستفاده از واکنشگر فول
انجام گرفت و جذب نمونه ها ) 2015(ان و همکاران یتوسط دلفان

  . ] 3[دی نانومتر قرائت گرد765در طول موج 
  نویبراسی کالیم منحنی ترس-2-4-1

 استاندارد يون، ابتدا محلولهایبراسی کالیبمنظور رسم منحن
 4/0 تا 04/0 مختلف در دامنه يک در متانول با غلظتهایدگالیاس
). 2000 و همکاران، یکاپانس(تر آماده شد ی لیلیگرم در میلیم

تر محلول ی لیلی م1، يتری لیلی م50 يسپس به بالن ژوژه ها
تر معرف ی لیلی م5/2تر متانول، یل یلی م6د، یک اسیاستاندارد گال

 درصد افزوده و 5/7م یتر کربنات سدی لیلی م5و و یوکالتیس-نیفول
محلولها در شب . سپس به کمک آب مقطر به حجم رسانده شد

 نانومتر قرائت 765 و سپس جذب آنها در طول موج ينگهدار
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 گرم در یلیم(ک ید گالی جذب در برابر غلظت اسیمنحن. دیگرد
 حاصل 99/0ن ییب تبیبا ضر) 1-4(رسم و معادله ) تری لیلیم

  :دیگرد
  )1- 4(معادله 

تر ی لیلی گرم بر میلی بر حسب میبات فنلی مقدار ترکxکه در آن 
 ی نانومتر م765زان جذب قرائت شده در طول موج ی مYو 

  .]12[باشد
  زان توکوفرول کلی ميری اندازه گ- 2-5

ب با استفاده از روش ارائه شده توسط ین ترکی ايریاندازه گ
ها در طول انجام شد و جذب نمونه) 2015(ز و همکاران یساو

  .] 10[د ی نانومتر قرائت گرد520موج 
  DPPHکال آزاد یت مهار رادیفعال- 2-6

 يبر مبناDPPHکال آزاد ی رادیت مهار کنندگی فعاليریاندازه گ
 و بر اساس گزارشات ارائه شده توسط يروش اسپکتروفوتومتر

 نانومتر و با اعمال 517در طول موج ) 2012(لوسوال و همکاران 
ت درصد مهار ی انجام گرفت و در نهایرات جزئیی تغیاندک

  :دیمحاسبه گرد) 1(با استفاده از فرمول DPPHکال آزاد یدرا

  
 مختلف و يب جذب نمونه در غلظت هایبه ترتوکه در آن 

  .]12[باشد  یجذب شاهد م
  FRAPاء آهن ی احیدانی اکسیتوان آنت- 2-7

ک در ی فری قدرت کاهندگيریمتد استفاده شده جهت اندازه گ
 استفاده شدهتوسط ین مطالعه مطابق روش رنگ سنجیا

باشد که در آن پس از یم)2014( و همکاران يزاده کنارلیاسماع
و )، آلمانMemert UF30( يواد الزم، گرمخانه گذارب میترک

، جذب )،آلمانHERMEL Z 200A(وژ کردن یفیسانتر
سه یبه منظور مقا. دی گرديری نانومتر اندازه گ700نمونه ها در 

اندارد استفاده بعنوان استTBHQاء عصاره از یقدرت اح
  .] 14[دیگرد
  زان بتاکاروتنی ميریاندازه گ- 2-8

ان و همکاران ین فاکتور به روش دلفانی ايریبه منظور اندازه گ
 470د و پس از قرائت جذب نمونه ها در یعمل گرد) 2015(

  :دیمحاسبه گرد) 2( با فرمول یدانی اکسینانومتر، درصد قدرت آنت

  
 24ب، جذب عصاره در زمان صفر و پس از ی به ترتکه در آن 
 24 در زمان صفر و پس از ب، جذب شاهدی به ترتساعت و 

  .] 3[باشدیساعت م
و ) MIC (ی حداقل غلظت بازدارندگ- 2-9

  )MBC (یکشندگحداقل غلظت 
، به روش ی و کشندگین حداقل غلظت بازدارندگییبه منظور تع

 یبا اعمال اندک) 1997(ن و همکاران یلوشن وندلیکرودیم
 يجذب نمونه ها پس از آماده ساز. دیرات، عمل گردییتغ
 - Stat Fax 2100(در یزاری، توسط االي خانه ا96 يهاتیپل

  .]15[دیگرد نانومتر قرائت620و در طول موج ) کایآمر
  يل آماریه تحلیتجز- 2-10

 و در سه تکرار جهت یدر پژوهش حاضر از  طرح کامالً تصادف
 و یدانی اکسی آنتيهایژگی اثر روش استخراج بر ویابیارز

 با ي داری اثر معنیبررس. ن استفاده شدی عصاره دارچیکروبیضدم
ها با نیانگیمسه ی و سپس مقاANOVAاستفاده از آزمون 

 درصد با استفاده از نرم 5 ياستفاده از آزمون دانکن در سطح خطا
م نمودارها از نرم یجهت ترس.  انجام گرفتSAS 9.3افزار  

  .دیاستفاده گردExcel 2016افزار 
  

  ج و بحث ی نتا- 3
 و توکوفرول یبات فنولی ترکيریازه گ اند- 3-1

  کل
 يهاتیبات فرار حاصل از متابولیعصاره ها، مواد معطر و ترک

 مورد یی و داروییع غذایاهان، بطور گسترده در صنایه گیثانو
بات ی ترکیمطالعات گذشته، فنول و برخ. رندیگیاستفاده قرار م

 ی معرف ویین شناسای عصاره دارچیگر را از جمله اجزاء اصلید
  . ]16[اندنموده

ن بــه عنــوان یبــات فنـول و توکــوفرول عــصاره دارچـ  یمقـدار ترک 
 نـشان داده    2ج در جـدول     ی و نتا  یابی مورد ارز  یفی ک يشاخصه ها 

گـردد کـه مقـدار کـل     یج ارائه شده مـشاهده مـ     یبر اساس نتا  . شد
از ) US(بات فنول استخراج شده به کمـک امـواج فراصـوت     یترک
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و از نظـر    ) p<0.05(باشـد   یختالف معنادار م   ا ي دارا ينظر آمار 
ـ    یب در عصاره س   ین ترک یشتر از مقدار ا   ی ب يمقدار  یال فـوق بحران

)SFE (باشد یم)گرم یلیم21 ±10.13 و 29.95 ±10.13ب یبترت
 که عصاره استخراج شـده بـا هـر دو روش    ییاز آنجا ). تریلیلیبر م 
بـات  ین ترکیی در تع  یست فعال بودند، عامل اصل    یبات ز ی ترک يدارا
مطالعات . شودیط استخراج نسبت داده م    ی به تفاوت در شرا    یفنول
 انگور قرمـز نـشان      يانجام شده بر رو   ) 2012( و همکاران    یمورل

بـات  ی ترکزانیـ ن میشتریـ داد که در استخراج با کمک اولتراسـوند ب  
. ]13[گـردد   ی درصد اتانول حاصل مـ     50ب حالل   ی در ترک  یفنول

ز نشان داد کـه امـواج       ین) 2014(بعالوه، مطالعه گونزز و همکاران      
 یبات فنـول  یش راندمان استخراج ترک   ی مهم در افزا   یفراصوت عامل 

  یبات فنولیمقدار ترک. ]7[باشدیاز عصاره از گوشت انگور م

سه با مطالعه مشابه انجام گرفتـه بـر      ی مقا ن پژوهش در  ی حاصل از ا  
شتر بـود  یـ ب) 2014( و همکـاران     یبـاروت -ن توسط ال  ی دارچ يرو
)10.13mg/ml± 29.95 ( تـوان بـه تفـاوت در    یل آن را میکه دل 

 که عـصاره  یز بخشیط رشد و نی استخراج، تفاوت در مح    يروشها
مطالعـه فـنج    . ]4 و   17[گردد نسبت داد  یال م  از آن استحص   یاهیگ

شکر اسـتخراح شـده بـا       ی عصاره ن  يکه بر رو  ) 2014(و همکاران   
ج گزارش شده توسط    یز نتا یکمک امواج فراصوت انجام گرفته و ن      

سه بـا آنهـا   یـ نـشان داد کـه در مقا  ) 2015( کـون و همکـاران      یج
اشـد   ب ین پژوهش کمتر مـ    ی در ا  ی استخراج یبات فنول یر ترک یمقاد

). تـر یلیلـ یگرم بر میلیم141.9 ±7.17  و  5 .117 ±13ب یبترت(
  ]19و18[

  
Table 2 Comparisons of total phenolic and tocopherol compounds of US and SFE extracts (mg/ml) 

  
  

 

Different letters in the column indicate significant differences. (P<0.05) 
 

ن ین پژوهش نشان داد که دارچیج حاصل از ای نتایدر حالت کل
باشد و با وجود ی میبات فنولی از ترکیر قابل توجهی مقاديحاو

 با کمک امواج ین دو روش استخراجی معنادار بياختالف آمار
 تفاوت یبات فنولی، در مقدار ترکیال فوق بحرانیفراصوت و س

سه، یدر مقا. دیگر مشاهده نگردیکدی با ي از نظر عدديریچشمگ
 10.13 (ي کمتریبات فنولی مقدار ترکیال فوق بحرانیروش س

mg/ml±21.10 (مطالعات طباتا و . اه استخراح نمودیرا از گ
 قادر به استخراج یال فوق بحرانینشان داد که س) 2015(همکاران 

  . ]20[ باشدی میبات فنولی از ترکير باالتریمقاد

بات توکوفرول حاصل از ین نشان داد که مقدار ترکیج همچنینتا
 از ی اختالف معنادار نبوده ولي دارارين پژوهش از نظر آماریا

بات ی قادر به استخراج ترکیال فوق بحرانی، سينظر مقدار
سه با امواج فراصوت ین در مقای از دارچي نسبتا باالتریتوکوفرول

لوگرم یگرم بر کیلیم2.17±0.5 و 2.38±0.5ب یبترت(باشد یم
  ).ماده خشک

  یدانی اکسی قدرت آنت- 3-2
ک ینشان داد که استفاده از تنها ) 2014(مطالعه گونزز و همکاران 

لذا، از . ]7[باشدی نمیدانیاکسیت آنتیان ظرفیروش قادر به ب
، ppm500 شش غلظت يش روکه بر رویق پینرو در تحقیا

 انجام شد، سه روش 5000 و 4000، 3000، 2000، 1000
، اندازه DPPHکال آزاد ی رادي به دام اندازياسپکتروفوتومتر

 یدانی اکسیاء آهن و قدرت آنتی احیدانی اکسی توان آنتيریگ
 یج با آنتیاننتای قرار گرفت و در پای بتاکاروتن مورد بررسيرنگبر

قدرت جدول. سه قرار گرفتیمورد مقاTBHQ يدان سنتزیاکس
 استخراج شده به دو روش يعصاره هاDPPHکال آزاد یمهار راد

 یال فوق بحرانیو س) 4US(استخراج با کمک امواج فراصوت 
)5SFE (دهدیرا نشان م .  

                                            
4. Ultrasound assisted extraction 
5. Supercritical fluid extraction 

of total phenolic  compounds  
)mg/ml( 

Tocopherol 
)mg/ml( Extraction Method 

10.13ab±29.95 0.5ab±2.17 Ultrasound assisted extraction 
  10.13b±21 0.5ab±2.38 Supercritical fluid extraction 
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Table3The free radical scavenging capacity of US and SFE extracts (%)  
Supercritical fluid extraction Ultrasound assisted 

extraction Concentration (ppm) 

16.96Aa±86.01 16.96Bf±38.31 500 
16.96Aa±83.97 16.96Be±43.82 1000 
16.96Ab±77.43 16.96Bd±60.26 2000 
16.96Ac±73.09 16.96Ab±77.21 3000 
16.96Bd±68.39 16.96Aa±93.49 4000 
16.96Be±60.64 16.96Aa±92.46 5000 
16.96Acd±70.57 16.96Ac±70.57 TBHQ (100) 

Means ±SD followed by capital letters within each row and small letters within each column are significantly 
different. (P<0.05)  

 
 یت بازدارندگیق فعالی از طریدانی اکسی قدرت آنتیابیارز
اهان ی حاصل از گي عصاره هاي بريکال آزاد بطور گسترده ایراد

ن پارامتر در اصل به یا. ]1[ردیگیمختلف مورد استفاده قرار م
 يکالهای کاهش رادي نمونه ها برایین توانایی تعي برایعنوان روش

دار یار پایبسDPPHکال آزاد یراد. ]13[ده استین گردییآزاد تع
شود رنگ یا می که احی دارد که زمانيره ایبوده و رنگ بنفش ت

 نانومتر 515شن تر شده و باعث کاهش جذب در آن رو
بات ین ترکین کاهش جذب به واکنش بیکه علت ا]13[گرددیم
ن یدر ا]10و21[نسبت داده شده استDPPH و ییایمیتوشیف

ها بعنوان  موجود در عصارهییایمیتوشیبات فیواکنشها، ترک
ا شده یل آن به فرم احیو تبدDPPH0دروژن به ی هياهداکننده ها
DPPH-H2[کنندیعمل م[.  

 مشابه دو عصاره مختلف يها غلظتیسه قدرت مهارکنندگیمقا
 ppm500 ،1000 يها در غلظتینشان داد که قدرت مهارکنندگ

 اختالف ي دارايشتر و از نظر آماریبSFE عصاره 2000و 
دو عصاره  ppm3000در غلظت ). P>05/0(باشد یمعنادار م

 يها در غلظتید ولی مشاهده نگردي معناداريچ اختالف آماریه
.  معنادار بودي اختالف آمار5000 و ppm4000باالتر عصاره ها، 

کال ی نشان داده شده، قدرت مهار راد3همانگونه که در جدول 
) 2000 و ppm500 ،1000(ن تر ی پائيهادر غلظتSFEعصاره 
ن یکه مطابق همیدرحال.  باشدیشتر میبUSسه با عصاره یدر مقا

ش قدرت ی منجر به افزاUSش غلظت در عصاره یجدول، افزا
) 5000 و ppm3000 ،4000( باالتر يکال در غلظتهایمهار راد

زان ی توان به باالتر بودن میده است که علت آن را میگرد
مطابق . ن روش استخراج دادی استخراج شده در ایبات فنولیترک

و گونزز و همکاران ) 1393( و همکاران ي آبادگزارش دولت

 عصاره یدانی اکسیت آنتی و فعالیبات فنولیباال بودن ترک) 2014(
  .]7و22[م دارندیگر رابطه مستقیکدیبا 
 يل مقدار باالین روش به دلی در ایدانی اکسین قدرت آنتیشتریب

 5000 و ppm4000 ي استخراج شده به غلظت هایبات فنولیترک
  و 93.49±16.96ب یبترت(اختصاص داده شده USعصاره 

-  حاصل از مطالعات اليافته هایجه با ین نتیا). 16.96±92.46
ن مطابقت ی دارچيانجام شده بر رو) 2014( و همکاران یباروت
  . ]2[دارد

 یکنندگ بدست آمده از آزمون مهاریدانیاکسیتت آنین فعالیانگیم
 و ينگریر در مطالعه ولیعصاره پوست سDPPHکال آزاد یراد
 که در ]21[باشدیم % 79 یال % 26در محدوده ) 2015(ا یپم
 باشند ی مير کمتریش رو مقادین مطالعه پیانگیسه با میمقا

 ین نشان دهنده قدرت مهارکنندگیو ا %) 46/92 یال% 31/38(
 باالتر یبات فنولیل وجود ترکین به دلیباالتر عصاره دارچ

  . باشدیم
 ی آنتیاکنندگید که قدرت احیج مشاهده گردیبر اساس نتا

، ppm3000 يهاسه باغلظتیدر مقاTBHQ يدان سنتزیاکس
 يهاسه با غلظتیکمتر و در مقاUS عصاره 5000 و 4000
ppm500 ،1000 در هر دو شتر بود و ین عصاره بی هم2000 و

سه قدرت مهار یمقا.  معنادار بوديحالت اختالف از نظر آمار
ن تر ی پائيهادر غلظتSFEعصاره DPPHکال آزاد یراد

)ppm500 ،1000 يدان سنتزیاکسیسه با آنتیدر مقا) 2000 و 
TBHQکه یدر حال.  بودي اختالف معنادار آماريباالتر و دارا 
 معنادار با ي آمارن عصاره فاقد اختالفی همppm3000غلظت 

 و ppm4000 يهاج نشان داد که غلظتینتا. دان بودیاکسین آنتیا
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کال ی معنادار قدرت مهار رادين عصاره با اختالف آماری ا5000
  .  داشتيآزاد کمتر

 يبر رو )2011(گزارشات ارائه شده توسط اُکح و همکاران 
 با سه آنی و مقایعیو طبیداتیاکسب ضدی به عنوان ترکيرزمار

 ی و مهارکنندگیدانیاکسیقدرت آنتBHT يدان سنتزیاکسیآنت
  .]23[دهدیشتر عصاره را نشان میبDPPHکال آزاد یراد
 استفاده شده يگر روشهای، از د)FRAP(اء آهن ین توان احییتع
باشد ین پژوهش می عصاره در ایدانی اکسیت آنتین ظرفیی تعيبرا

ل ی و تبدیتیء آهن سه ظرفای احي عصاره ها براییکه در آن توانا
حضور عوامل .ردیگی قرار می مورد بررسیتیآن به آهن دو ظرف

د یانی سياء کمپلکس فریمنجر به اح) دان های اکسیآنت(ا کننده یاح
 یا کنندگیت احیگردد که بسته به ظرفیل آنها به فروس میو تبد

ر رنگ محلول از زرد به درجات یی با تغی مورد بررسيعصاره ها
  .]24[ همراه استی سبز و آبي از رنگ هایتلفمخ

 آهن سه يای احي آنها را برایی عصاره ها، توانایاکنندگیقدرت اح
حضور .  دهدی نشان میتیل آن به آهن دو ظرفی و تبدیتیظرف
در عصاره  که دهنده الکترون ) اکننده هایاح(دان ها ی اکسیآنت

ل آنها به ید و تبدیانی سي فري کمپلکس هايایهستند منجر به اح
، مقدار فنل کل در 2با توجه به جدول . ]25[ شودیفرم فروس م

 10.13(شتر ی بیسه با آب فوق بحرانیعصاره فراصوت در مقا

mg/ml±29.95 (باشد ی معنادار مي اختالف آماريو دارا 
)05/0<P (یبات فنولی بودن ترکم باالی که رابطه مستقییو از آنجا 

 گزارش يادین زی عصاره توسط محققیدانی اکسیت آنتیو فعال
اء آهن در عصاره فراصوت ی، باال بودن توان اح]22و7[ده یگرد

در گزارش .  باشدی اثبات شده ميامرSFEسه با عصاره یدر مقا
ن قدرت یشتریز بین) 1394( و همکاران یالنیارائه شده توسط گ

- آب-ق به عصاره حاصل از روش اولتراسوند متعلیاکنندگیاح
 را دارا یبات فنولین غلظت ترکیاست که باالتر) 50:50(اتانل 

بات ی ترکي حاويق نمونه هاین تحقی ايهاافتهیمطابق . بوده است
بات یترک.  هم داشته اندي باالتریاکنندگی باالتر، قدرت احیفنول
دروژن و ی هي اتم هاي توانند با اهدای عصاره ها میفنول

ش را به ی آزاد را شکسته و اکسايکالهای راديری زنجيواکنشها
 است که یاکنندگی قدرت احیر اندازند، وجود عوامل اصلیتاخ
  يریق شکستن واکنش زنجی را از طریدانی اکسیت آنتیفعال

 ين پژوهش در عصاره هایدرا. ]25[. دهدیکال آزاد انجام می راد
 وجود یاکنندگین قدرت احیباالترن سطح فنول، ی با باالتریاهیگ

  . ن پژوهش مطابقت داردیج حاصل از این امر با نتایداشت که ا
 از یانس حاکیز واریج آنالی، نتا4ج ارائه شده در جدول یمطابق نتا

 یاکنندگی مختلف از نظر قدرت احيآن بود که  عصاره ها
توان .  دارنديدان سنتزی اکسیگر و با آنتیکدی با ياختالف معنادار

باالتر و SFEسه با عصاره یدر مقاUSاء آهن در عصاره یاح
بات یم ترکیل آن ارتباط مستقی بود که دليدان سنتزیاکسیمشابه آنت

ش ین افزایا. ]22و7[ باشد ی میدانی اکسیت آنتی با خاصیفنول
 که در حالت يش غلظت بود بطوری تابع افزایاکنندگیتوان اح

بر حسب  (5000 به 500از USش غلظت عصاره ی با افزایکل
ppm (عصاره بطور قابل مالحظه ي حاويزان جذب محلولهایم 

 که توان ppm1000 غلظت يباستثنا. افتیش ی افزايا
 و ppm2000 ،3000 يسه با غلظت های آهندر مقایاکنندگیاح

ن یهمچن. نشان دادTBHQ يدان سنتزیاکسیز آنتی و ن4000
ن تر ی پائيسه با غلظت های که در مقاppm2000غلظت 

)ppm500 ن ی نشان داد که اياء آهن کمتریتوان اح) 1000 و
قدرت .  معنادار بودي فاقد اختالف آمارياستثنائات از نظر آمار

 ی با آنت4000 و ppm 3000در غلظت US عصاره یاکنندگیاح
ش غلظت عصاره یافزا. از نظر مقدار برابر بوديدان سنتزیاکس

SFEاء آهن نداشت، یش توان احی در افزايریشمگر چیچ تاثیه
 ثابت 5000 تا ppm500که مقدار آن در تمام غلظت ها از یبطور
 آن به ی بودن وابستگیرخطی و غیدانی اکسیر قدرت آنتییتغ.بود

ج ارائه شده ین مطالعه با نتایدر اSFE يغلظت در عصاره ها
ن یادر مطالعه . مطابقت دارد) 2008(اء و همکاران یتوسط ض

ش غلظت، از رابطه یا با افزایش قدرت احیز با وجود افزایمحقق ن
 مختلف عصاره ين غلظتهای ب.]26[ نمودیت نمی تبعی منظمیخط
USمختلف عصاره يو غلظتها SFE چ اختالف یگر هیکدیبا
دان ی اکسیاء آهن آنتیتوان اح.  وجود داشتي معناداريآمار
 ي اختالف آماريداراباالتر و SFEسه با عصاره ی در مقايسنتز

با USاء آهن عصاره یش توان احیافزا.  بوديریمعنادار چشمگ
ج گزارش شده توسط الرس ین پژوهش با نتایش غلظت در ایافزا

  . مطابقت دارد) 2011(و همکاران 
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Table 4 Iron (II) chelating activity of US and SFE extracts (%) 
  
  
  

 
 
  

Means ±SD followed by capital letters within each row and small letters within each column are significantly 
different. (P<0.05) 

 
- نولئاتی به روش لیدانی اکسیت آنتیدر روش سنجش فعال

راشباع ید به ساختار غیک اسینولئی آزاد ليکالهایبتاکاروتن، راد
 ي مختلف حاوياستفاده از عصاره ها. کندید حمله میکاروتنوئ

 کردن یق خنثی تواند از طری میدانی اکسیبات با اثر آنتیترک
د شده، از ی توليکالهایر رادینولئات و سایزاد ل آيکالهایراد

در حالت . ]27[دیات ممانعت نمای عملی بتاکاروتن در طيرنگبر
 تواند منجر به کاهش سرعت یدان میاکسی، استفاده از آنتیکل

ج حاصل از آزمون ی نتایبررس. ]28[ بتاکاروتن گردديرنگبر
ن ین داد که بدان بتاکاروتن عصاره ها نشای اکسین توان آنتییتع

 ي مختلف اختالف آماري مختلف عصاره هايغلظت ها
. ز وجود داردی نین استثنائاتین بی وجود دارد که در ايمعنادار

 يدان سنتزی اکسی مختلف و آنتين عصاره هایاختالف ب
TBHQن یج حاصل از اینتا.  معنادار بوديز از نظر آمارین

ن ی اي داده هامطابق. ده استی ارائه گرد5ش در جدول یآزما
ش غلظت ی تابع افزاي و رنگبریدانی اکسیش توان آنتیجدول، افزا

ن روش متعلق به غلظت یو در ایداتین قدرت ضداکسیشتریب. نبود
ppm3000 عصاره فراصوت )US( بود)که در ) 97.62±7.75

  .  باالتر بوديریگز بطور چشمی نيدان سنتزی اکسیسه با آنتیمقا
  

 معنادار نبود، US مختلف عصاره ين غلظت های بياختالف آمار
ن عصاره ی اي که با تمام غلظتهاppm4000 غلظت يباستثنا

 عصاره يه غلظت هایسه کلیمقا.  معنادار بودي اختالف آماريدارا
USيدان سنتزیاکسی با آنت TBHQينشان داد که قدرت رنگبر 

 ي غلظتهايباستثنا.  از خود نشان دادنديبتاکاروتن باالتر
ppm2000 از ي کمتري که قدرت رنگبر4000و TBHQ داشتند

ه غلظت یسه کلیمقا ). 74.17±7.75 و 76.38±7.75ب  یبترت(
 يدان سنتزیکس ایبا آنت)SFE(یال فوق بحرانی س عصارهيها

ه غلظت یسه با کلیدر مقاTBHQ ينشان داد که قدرت رنگبر
 باشد ی ميشتری قدرت عملکرد بين عصاره باالتر و دارای ايها
 هر دو عصاره که ppm2000 غلظت يباستثنا). 7.7±92.98(

و عصاره با  ديهار غلظتی معنادار بود، ساي اختالف آماريدارا
 گزارش ارائه ).P>05/0( نداشت ي معناداريهم اختالف آمار

 ی پونه کوهيبر رو) 2010( و همکاران یشده در مطالعه ال باروت
 يهادانیاکس  یسه با آنتی در مقایاهین عصاره گینشان داد ا

  . ]2[ دارديتری عملکرد قويسنتز
 مختلف و يهار عصاره ها در غلظتی، نشان دهنده تاث5جدول

- ون بتاکاروتنیون امولسیداسیبر اکس) TBHQ(استاندارد 
  .باشدید میک اسینولئیل

Table5 β-carotene-linoleic acid bleaching activity of US and SFE extracts (%) 
Ultrasound assisted extraction Supercritical fluid extraction Concentration (ppm) 

7.75Ab±92.98 7.75Bab±84.63 500 
7.75Aa±92.98 7.75Aa±85.59 1000 
7.75Ade±76.83 7.75Bab±84.83 2000 
7.75Aa±97.62 7.75Aa±85.21 3000 
7.75Be±74.17 7.75Ba±85.78 4000 
7.75Ac±92.38 7.75Aab±81.79 5000 
7.75d±78.14 7.75b±92.98 TBHQ (100) 

Means ±SD followed by capital letters within each row and small letters within each column are significantly 
different. (P<0.05)  

Ultrasound assisted extraction Supercritical fluid extraction Concentration (ppm) 
0.67Aa±1.76 0.67Bb±0.3 500 
0.67Aa±1.79 0.67Bb±0.3 1000 
0.67Aa±1.73 0.67Bb±0.3 2000 
0.67Aab±1.77 0.67Bb±0.3 3000 
0.67Aab±1.77 0.67Bb±0.3 4000 
0.67Aab±1.81 0.67Bb±0.3 5000 
0.67b±1.77 0.67Bb±1.77 TBHQ (100) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             8 / 13

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-24841-fa.html


 1398ن ی، فرورد16، دوره 86                                شماره                                                      ییع غذایعلوم و صنا

 343

ــدگ-3-3 و ) MIC6 (یحــداقل غلظــت بازدارن
  )7MBC(یحداقل غلظت کشندگ

 از ییایت ضدباکترین جهت اثبات دارا بودن فعالیعصاره دارچ
 يهاج آزمونینتا. قرار گرفتیز مورد بررسی نیفی و کینظر کم

 نشان ی و حداقل غلظت کشندگین حداقل غلظت بازدارندگییتع
ه هر ی علی قابل توجهیکروبیت ضدمیها فعال غلظتیداد که تمام

 یبررس. ن پژوهش دارندی مورد مطالعه در ايدو گروه باکتر
 هر دو گروه ين بر روی عصاره دارچییایت ضدباکتریفعال

لوکوکوس یس، استافیلیتلوس سوبیباس( گرم مثبت يهایباکتر
) نوزای، سودوموناس آئروژیاکلیاشرش (یو گرم منف) اورئوس

ن غلظت استفاده ین پژوهش نشان داد که کمتریانتخاب شده در ا
ز مهار ی و نیقادر به بازدارندگ) ppm500(ن پژوهش یشده در ا

ان کننده قدرت ین امر بید که ایزاندامگان مورد مطالعه گردیه ریکل
 باشد که نشان ین می عصاره دارچيار باالی بسییایضدباکتر

 مناسب، مقرون به ینیگزی تواند جایاه مین گیدهد عصاره ایم
 ییایمی شيها نگهدارندهي خطر و قدرتمند برای، بیعیصرفه، طب

  . در صنعت غذا باشدیمورد استفاده کنون
، 8دینامالدهیسن ترانس یبات موثر فرار اسانس دارچین ترکیمهمتر

ر ی بوده و تاث12الستاتینامیس و 11بنزنپروپانال، 10اوژنول، 9نالولیل
سم ها یکروارگانی از میعیف وسی طي اسانس بر رویکروبیضدم

 ی و آنتی، ضدقارچیکروبیت ضدمیده و خاصیبه اثبات رس
 ي هایژگینویهمچن. ب گزارش شده استین ترکیا ي برایدانیاکس

 نسبت داده شده یبات فنلین اسانسها بحضور ترکی ایکروبیضدم
 سلول را حساس يدیه فسفولپی دو اليبات غشاین ترکیا. است

 سلول مانند ي و نشت اجزايریش نفوذپذینموده و موجب افزا
 ا ممکن است بهینه شده و ی آميدهایک و اسید نوکلئیآهن، اس

و همکاران Duan. برساننديب جدی ها آسي باکتریمیستم آنزیس
                                            
6. Minimum inhibitory concentration 
7. Minimum bactericidal concentration 
8. Cinnamaldehyde 
9. Linalool 
10. Eugenol 
11. Benzenepropanal 
12. Cinnamyl acetate 

 نسبت اوژنولن را به ی اسانس دارچیکروبیت ضدمیفعال) 2009(
گزارش کردند )2010( و همکاران Bouhidدادند و 

زم ین با مکانیب در اسانس دارچین ترکیفراوانتردینامالدئیس
ون ی باعث نشت لوکوکوساورئوسیاستافه ی بر علییایضدباکتر

 شده و کاهش قابل ي باکتريم داخل سلول از سلولهایپتاس
و همکاران Ojagh. ک آن گذاشتیت متابولی در فعالیتوجه

 ی کمی که اثرات بازدارندگییگزارش نمودند در اسانسها) 2010(
م با خواص ی تواند به طور مستقی مدینامالدئیس و اوژنولداشتند، 
 مختلف مشخص شد که ي هایبا بررس.  مرتبط باشدییایضدباکتر

 ی گرم مثبت و منفي هاي تواند از رشد باکترین میاسانس دارچ
  . ]29-31[ کنديریجلوگ

افته یز با ین)2010( و همکاران یج حاصل از مطالعه ال باروتینتا
ن مطالعه، یبر اساس ا. ن پژوهش مطابقت داردی حاصل از ايها

 یلیکروگرم بر می م25ا  ت20ن یبMICر ین با مقادیعصاره دارچ
س، یلیلوس سوبتیباس يهایتر قادر به کاهش و مهار رشد باکتریل 

. ]2[ باشدی مایال پونومونیلوکوکوس اورئوس و کلبسیاستاف
 و يدیجه با گزارش ارائه شده توسط جمشین نتیبعالوه، ا

 ین انجام گرفته همخوانی دارچيکه بر رو) 2013(همکاران 
زاندامگان ی رين بر روی دارچي قوییایاکترد اثر ضدبیداشته و مو

در ) 2014(ن،کالل و همکاران یعالوه بر ا. ]32[باشدیمشابه م
ها و بوته هی حاصل از ادویاهی گيها عصارهي که بر رويمطالعه ا

شن انجام دادند، اظهار ین، نعناع و آوی مختلف از جمله دارچيها
 یواره سلولی بر ديارتوانند با اثرگذیها من عصارهیداشتند که ا

 یتوپالسمی نفوذ کرده و غشاء سیواره سلولیها به داخل دیباکتر
ها ین رفتن باکتریق منجر به از بین طریند و از ایب نمایآنها را تخر

ن یز مصداق بارز این پژوهش نی حاصل از ايهاافتهی. ]1[گردند
 ن بر انواعی عصاره دارچي باالییایگزارش بوده و قدرت ضدباکتر

  .دینماید می مطالعه شده را تائی گرم مثبت و گرم منفيهایباکتر
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Table6Antimicrobial (MIC, MBC) activity of the US and SFE extracts  
Extraction (ppm) Gram 

Reaction Type 

Supercritical 
fluid 

extraction 

Ultrasound 
assisted 

extraction 
500 500 + Staphylococcus aureus PTCC1431 

500 500 + Bacillus subtilisPTCC1015 

500 500 - Escherichia coli PTCC1399 

500 500 - Pseudomonas aeruginosaPTCC1310 

  

  يری گجهی نت- 4
 به یعی طبین بعنوان منبعی دارچیش رو با هدف معرفیمطالعه پ

 يها و نگهدارندهي سنتزيدانهای اکسی آن با آنتینیگزیمنظور جا
 یج نشان داد که قدرت آنتی خطرناك انجام گرفت و نتاییایمیش

 بعنوان دهندگان - یبات فنولیزان ترکی عصاره ها با میدانیاکس
نه گزارشات متعدد ین زمیم دارد، که در ای رابطه مستق-دروژنیه

 و یباروت- ، ال)2013( و همکاران یارائه شده توسط توکل
ه ین نظریبا ا)2015(ان و همکاران یو دلفان) 2010(همکاران 

ن پژوهش نشان داد یج حاصل از اینتا. ]3، 2، 33[ دارندیهمخوان
شتر در ی بیبات فنولیبا مقدار ترک) US(که، عصاره فراصوت 

 ی قدرت آنتي دارا(SFE) یال فوق بحرانیسه با عصاره سیمقا
 در ی حتيشتری بیشیده و توان ضد اکسا بوي باالتریدانیاکس
 که استخراج با یی دارد و از آنجايدان سنتزی اکسیسه با آنتیمقا

ست و یط زیکمک اولتراسوند به عنوان روش دوستدار مح
ن روش جهت یتوان از ایم]9و8[ سبز شناخته شده يتکنولوژ

ه یکل.  در صنعت استفاده نمودیاهی گيهااستخراج عصاره
 یکروب کشین پژوهش قدرت میتفاده شده در ا اسيغلظتها

 گرم مثبت و گرم يهاي هر دو گونه باکتري بر روییارباالیبس
د و ینامالدئیل آن به وجود سی مورد مطالعه دارد که دلیمنف

ت ی با خاصیبات فنولین ترکیترنول بعنوان عمدهیاوج
ن یهمچن. ]2[شودیو نسبت داده میداتی و ضداکسیکروبیضدم

 ی تواند به عنوان منبعین میق نشان داد که دارچین تحقیاج ینتا
 با یعیست فعال طبیبات زی از ترکیمت و غنیدر دسترس، ارزان ق

ار ین بسیگزی قابل توجه، جاییای و ضدباکتریدانیاکسیعملکرد آنت
 يها  و نگلهدارندهي سنتزيدان های اکسی آنتي برایمناسب

 مورد استفاده قرار ییع مختلف غذای و در صنای معرفییایمیش
 عصاره ppm 500ج حاصله غلظت یرد که بر اساس نتایبگ

 و یدانی اکسیت آنتی در هر دو فعالییار باالیفراصوت قدرت بس
 از خود نشان ی گرم مثبت و منفي هر دو گروه باکتریکروبیضدم

  . گرددیشنهاد مین منظور پی ايداد و لذا استفاده از آن برا
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The effect of ultrasound assisted and super critical fluid extraction 

on antioxidant and antibacterial properties of cinnamon extract  
 

Sohrabpour, S. 1, Esmaeilzadeh Kenari, R. 1, Raftani Amiri, Z. 1  

 

1. Department of Food Science and Technology, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and 
Natural Researchers University 

 
(Received: 2018/09/09 Accepted:2019/03/11) 

According to various reported problems, consumers' interest for using natural food additive and 
preservative agents instead of synthetic ones has become inevitable. In this paper, after determining the 
total phenolic compound, antioxidant activity of samples was investigated using three various methods of 
DPPH, FRAP and B-carotene bleaching power, and then, total tocopherol of the samples was measured 
for treated samples of two ultrasound assisted and supercritical fluid extraction procedures. Results 
proved that ultrasound (45°C, 30 minutes) was able to extract more phenolic compounds than subcritical 
fluid extraction (100bar, 55°C, VCo2 =16 gr/min, VEthanol= 14ml/min, time: 3 hours). As the result of that, 
Ultrasound assisted extraction expressed more antioxidant power than Supercritical fluid extractino in all 
three antioxidant assays. Comparing antioxidant power of both extracts with synthetic antioxidant 
(TBHQ) proved various results in different concentrationssuch that all treated samples less than 2000ppm 
indicated higher antioxidant activity than ultrasound assisted extraction (Respectively70.57±16.96, 
60.26±16.96%).A part from antioxidant activity, antimicrobial activity (MIC-MBC) of extracts examined 
on four various bacteria of both gram positive (Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus) and negative 
(Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginosa) pathogenic ones. Results detected that 500ppm (the lowest 
concentration of this work) was the same concentration for both MIC and MBC assays. 
 
Keywords:Ultrasound, Supercritical fluid extraction, Cinnamon extract, Antimicrobial activity, 
Antioxidant activity 
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