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 یشیت ضد اکسای مختلف بر راندمان استخراج وفعاليها اثر حاللیبررس
  اه زولنگیعصاره برگ گ
 

  2 گنجلوی، عل2مکری، ماندانا ب1يعارف نوروز
 

  رانی، دانشگاه زنجان، زنجان، اي، دانشکده کشاورزییع غذای صنای گروه علوم و مهندس،یی مواد غذاي ارشد فناوری دانش آموخته کارشناس- 1
  رانی، دانشگاه زنجان، زنجان، اي، دانشکده کشاورزییع غذای صنایار گروه علوم و مهندسی استاد- 2

  
  

  دهیچک
منظور اسـتخراج   به . قرار گرفتیاه زولنگ مورد بررسی عصاره گیشیت ضد اکسای مختلف بر راندمان استخراج و فعاليها در مطالعه حاضر اثر حالل 

ت استفاده  ساع6 و 4 ،2 ی متانول، اتانول و هگزان و سه سطح زمانيها  استخراج از حالليبرا.  از روش سوکسله استفاده شدیشیبات ضد اکسایترک
 12/52±26( سـاعت  6شده با حالل اتانول در مدت زمان  راندمان استخراج مربوط به عصاره استحصال نیشتریآمده نشان داد که ب دست  ج به ینتا. شد

ل ی فنيروش د به دو یشیت ضد اکسایفعال. بود)  درصد72/6±21(  ساعت 2ن راندمان استخراج مربوط حالل هگزان و مدت زمان یو کمتر) درصد
ل یـ  فني شده بـه روش د يریگ  اندازهیشیت ضد اکسایزان فعالین میباالتر.  شديریگ اندازه) H2O2(د یدروژن پراکسیو ه) DPPH(لیدرازیل ه یکریپ
 6ان و اتـانول بـا مـدت زمـ    )  درصـد 21/29±19(  سـاعت 6 متانول با مدت زمـان     يها آمده توسط حالل   دست ل مربوط به عصاره به    یدرازیل ه یکریپ

آمدهبا حالل هگزان و مدت  دست ن مقدار مربوط به عصاره بهیو کمتر) <05/0p( مشاهده نشد يدار یبود که اختالف معن)  درصد27/28±25(ساعت
دت ب مربوط به حالل اتانول با می به ترتیشیت ضد اکساین فعالین و کمتریشتریز بید نیدروژن پراکسیدر روش ه. بود)  درصد9/5±16( ساعت 2زمان

جـه  یتوان نت یم آمده دست  ج بهیت با توجه به نتا ینها در. بود)  درصد 8/0±2/0( ساعت 2و حالل هگزان با زمان      )  درصد 15/14±22( ساعت   6زمان  
   . داشتي باالتریشیت ضد اکسایها راندمان استخراج و فعال ر عصارهی ساعت نسبت به سا6 با زمان یگرفت عصاره اتانول

  
  .دیدروژن پراکسیل، هیدرازیل هیکریل پی فنيسوکسله، د ،یعیش طبیزولنگ، ضد اکسا: د واژگانیکل
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   مقدمه-1
طـور مـؤثر و بـه        هستند که بـه    یباتیش ترک یبات ضد اکسا  یترک

 يها  آزاد را در سامانهيها کالیبخش راد انیطرق مختلف، اثر ز
در ]. 1[ شـوند  ی مـ ییت زدای کم کرده و موجب سم یکیولوژیب
 يهاکالی کنترل راد  يکار رفته برا    به يها  از روش  ياریان بس یم

ن و یتر ن، مناسبیش مؤثرتریبات ضد اکسا  یآزاد استفاده از ترک   
رو مطالعه جهت اسـتخراج      نیازا]. 2[ ن روش است  یتر صرفه به
اه یـ گ. اسـت  تیـ ار حـائز اهم   ی بـس  یعیبات از منابع طب   ین ترک یا

 یکـ ی EryngiumcaucasiumTrautv یزولنگ با نام علم   
اسـت کـه   ) يره جعفـر یـ ت(اسـه  ی مهـم خـانواده آپ   يها از گونه 
ن جـنس   ی ا .]3[ران دارد ی ا ی در مناطق شمال   يا گستردهیپراکندگ

ل یـ تا اوا) خرداد(ا چندساله است که در اواخر بهار   ی دو   یاهیگ
اه از یــن گیــا]. 4[شــود یمــیده وارد مرحلهگــل) ریــت(تابــستان 

گردد کـه    ی در استان مازندران محسوبم    ی محل ی برگ يها يسبز
اه زولنگ در   ی گ يها از برگ .  برخوردار است  ياز اسانس معطر  

ه یدهندهدر ته   و عامل طعم   ی خوراک يعنوان سبز   به یشیفاز رو 
 يشده رو در مطالعات انجام]. 5[شودی استفاده می محليغذاها
ن جـنس   یـ شده است کـه ا     جنس مشخص ن  ین گونه از ا   یچند

ــاو ــاتی ترکيح ــوا یب ــا محت ــ ترپنوئيتری ب ــاپون ی ــاال، س ن، ید ب
ک یـ نین، رزمار ی، کومـار  ی فنـول  يدهایدها، مشتقات اس  یفالونوئ

لذا هدف از انجام این     ].7،  6[ باشند ید م یک اس ید و کلروژن  یاس
 مختلف بر راندمان اسـتخراج و       يهار حالل یمطالعه بررسی تاث  

  .اه زولنگ استی عصاره برگ گیشیکسات ضد ایفعال
  

  ها  مواد و روش-2
  ها  و دستگاهییایمی مواد ش-2-1

ن پـژوهش شـامل اتـانول،    یـ اسـتفاده در ا     مـورد  ییایمیمواد ش 
ــانول، هگــزان، د ــ فنيمت ــکریل پی ــل هی و ) DPPH(ل یدرازی

 یاست کـه تمـام    )H2O2( درصد 30د  یدروژن پراکس یمحلول ه 
ــواد ــوص يدارا م ــاال خل ــد ب ــرکت از و بودن ــا ش ــر  يه معتب

اسـتفاده شـامل     مورد يها دستگاه .شدندیداریخر) گمایمرکوس(
ســاخت  (ME-JA MESU LAB مـدل  یتـال یجیتـرازو د 
 سـاخت  (GSC-911 مـدل  یشگاهیاب آزما ی، آس )نیکشور چ 

   ،)رانیا کشور ساخت (K.M.85، دستگاهآونمدل)نیچ کشور
  
  

 SPECORDمـاوراء بـنفش مـدل   -یمرئـ  سنج فیط دستگاه

250-Analytik Jena )   و دسـتگاه  ) آلمـان  کـشور  سـاخت
-BuchiRotavapor R خـأل  تحـت  یچرخـش  کننده ریتبخ

  .بود )سیسوئ کشور ساخت( 205
   نمونه يساز  آماده-2-2
ــا در ــژوهش نی ــم پ ــوگرم گیک5 زان ی ــل ــگ  اهی  .E)زولن

caucasicum) منـاطق  یحواش از شاتیآزما انجام منظور   به 
. شـد  يآور جمـع ) یدالخـان  جنگـل (رامـسر    شهرستان یجنگل
 مرکـز  توسـط  (E. caucasicum) زولنـگ  ي گونه ییشناسا

. دیگرد انجام گلستان استان یعیطب منابع و يکشاورز قاتیتحق
 بـا  آون دسـتگاه  نظـردر  اه مورد ینمونه،گ يساز  آماده منظور  به

 8 ±5/0(رطوبتمطلـوب  به دنیرس وس تا ی درجه سلس  40يدما
 دستگاه توسط شده  خشک نمونه سپس .دیگرد خشک  ) درصد

الکبامش (اندازه   نییتع از بعد و شد خرد یشگاهیآزما کن خرد
 و هـوا  بـه  مقـاوم  يبنـد  بـسته  در شیانجـام آزمـا    زمان تا) 18

  .دیگرد يوس نگهداری درجه سلس-18زریفر داخل در رطوبت
  ی استخراج به روش سوکسله سنت-2-3
شده به   گرم از نمونه خشک 1ند استخراج مقدار  ی انجام فرا  يبرا

کننـده دسـتگاه    منتقل شد و در بخش اسـتخراج       درون انگشتانه 
طور   متانول، اتانول و هگزان به    يها سپس از حالل  . قرار گرفت 

منظـور   ختـه شـد و بـه      ی درون بـالن ر    1:70جداگانه با نـسبت     
جـوش حـالل    نـد اسـتخراج معـادل نقطـه      ی فرا ياستخراج، دما 

 سـاعت در نظـر گرفتـه    6 و 4،2داستفاده و زمان استخراج  مور
بـه منظـور حـذف حـالل از عـصاره زولنـگ از دسـتگاه                 . شد
 وسیسلـس    درجه 40 ي چرخان تحت خأل با دما     ي رکنندهیتبخ

 در ي بعديهاتا زمان انجام آزمون حاصل  استفاده شد و عصاره
  . شديوس نگهداری درجه سلس-18 يدما
  يری عصاره گی عملکرد کميریگ  اندازه-2-4
اسـتفاده   )1( از رابطـه     يریـ  عصاره گ  ین عملکرد کم  یی تع يبرا

 ]: 8[شد

)1(
 

1

2

1000m
m

 
  
 

Y 

گرم بر گـرم،     یلیراندمان استخراج برحسب م   : Yن رابطه   یدر ا 
1m : 2آمده برحـسب گـرم و       دست خشک به  وزن عصارهm : وزن

  .اه زولنگ برحسب گرم استی گيها پودر برگ
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 آزاد يها کالیراد مهار زانیم يریگ  اندازه -2-5
ــه ــفنی د-2و2روش  بــ ــکری پ-1ل یــ  لیــ

  )DPPH(لیدرازیه
 بـات یترک توسـط  DPPH آزاد يهـا  کـال یراد مهـار  ییتوانـا 

هووانـگ   و وویشـا  روش طبـق  اه زولنـگ  یشده از گ    استخراج
ش یآزمـا  انجـام  جهـت ]. 9[ شد نییر تع یی تغ یبا اندک ) 2002(

mL 0/ 2 ازمحلول DPPH  باغلظتmM 1/0 به mL0/2 از 
 دست  به مخلوط شد و   افزوده mg/mL 5/0غلظت   با عصاره

 از بعـد . قرارگرفـت  کیـ ط تاری درمحـ  min 30مـدت    به آمده 
 بـا  nm 517مـوج     طول در جذب زانیم ن زمان ی شدن ا  يسپر

 و شـد  قرائت ماوراء بنفش -یسنج مرئ  فیط دستگاه استفاده از 
استفاده از  باDPPH آزاد  يها کالیراد مهار ییتوانا تینها در

  .دیگرد محاسبه) 2(رابطه 
  )درصد (DPPH آزاد يها کالی مهار رادییتوانا=

)2(
 

100Ac As
Ac
   

  

Aن رابطـه  یکه در ا   c  وAs زان جـذب کنتـرل   یـ ب میـ  بـه ترت
)DPPH يحاو(و جذب نمونه    )  خالص DPPH  و عصاره  (
  .باشند یم
 آزاد  يها کالیزان مهار راد  ی م يریگ  اندازه -2-6

  (H2O2)د یدروژن پراکسیبه روش ه
د ی آزاد پراکـس يها کالی به دام انداختن راد یی توانا یابی ارز يبرا
اه زولنـگ از روش  یـ شده گ دروژن توسط عصاره استحصال   یه

]. 10[ اسـتفاده شـد   ) 2013( مخلـوف و همکـاران     -یکباچیبول
ــرا ــ ايب ــداری ــور مق ــصاره mL  5/1ن منظ ــا غلظــت   از ع ب

mg/mL5/0 بــا mL 02/0 مخلــوط ٪30دیپراکــسدروژن یــه 
   زمـان   ی طـ  nm530مـوج  زان جـذب آن در طـول        ید و م  یگرد

min60-5     ماوراء بـنفش  -یسنج مرئ فی با استفاده از دستگاه ط
ت یـ ش فعالیدهنـده افـزا    کاهش جذب نمونه نـشان    . قرائت شد 
 آزاد  يهـا  کـال ی راد یدرصـد مهـار کننـدگ     .  اسـت  یمهارکنندگ

H2O2 دش محاسبه) 3( با استفاده از رابطه.  

)3(
 

100Ac As
Ac
   

 H2O2 آزاد يها کالی مهار رادییتوانا=

  )درصد(
Aن رابطه یدر ا  c  وAs  بـدون  (زان جذب کنتـرل     یب م ی به ترت

) H2O2 عــصاره و يحــاو(و جــذب نمونــه )H2O2افــزودن 

  .باشند یم
  يل آماریوتحل هیتجز -2-7

نـد  یاه زولنـگ جهـت انجـام فرآ       یلوگرم گ ی ک 5 از   يبردار نمونه
. دی و با سه تکرار انجام گرد      یصورت کامالً تصادف   استخراج به 

 بـه  16نسخه  Minitab افزار  با استفاده از نرمی تجربيها داده
م ی تعمـ یانس با استفاده مـدل خطـ     یل وار یه و تحل  یتجز روش

 95نان ی در سطح اطمیها به روش توک نیانگیسه م ی و مقا  1افتهی
  هـا بـه   تمـام داده . ل قـرار گرفتنـد  یـ تحل و  هیـ درصد مورد تجز  

  .شده است  ار گزارشیانحراف مع±ن یانگیصورت م
  

  ج و بحثی نتا-3
ر نوع حـالل و زمـان اسـتخراج بـر           ی تأث -3-1

  عملکرد استخراج
 یبات مؤثره از نمونه بـه عوامـل مختلفـ    یعملکرد استخراج ترک  

، دمـا، زمـان و مراحـل        )ت و خلوص  یقطب(ازجمله نوع حالل    
) اب کردن و اندازه ذرات نمونـه      یکردن، آس  خشک (يساز آماده

ن پــژوهش نــوع حــالل و زمــان یــن در ایبنــابرا.  داردیبـستگ 
ر گذار بر رونـد اسـتخراج و        ی تاث يهااستخراج به عنوان فاکتور   

 يهـا  اثـر حـالل    .شـده اسـت      ثابت در نظر گرفته    ر عوامل یسا
زان یـ  ساعت بر م6 و 4،2 يها  هگزان در زمان متانول، اتانول و  

اه زولنگ در   یاز گ ) راندمان استخراج (بات موثره   یاستخراج ترک 
ن یشتریـ دهد کـه ب  یج نشان م  ینتا. شده است   نشان داده  1شکل  

 6سـتخراج   راندمان استخراج مربوط به حالل اتانول با زمـان ا     
زان آن  یـ ن م یو کمتـر  ) گرم بر گرم  یلی م 12/52±26/0(ساعت  

ــتخراج      ــان اس ــا زم ــزان ب ــالل هگ ــه ح ــوط ب ــاعت 2مرب  س
تـوان  ین امر را م یل ا یدل. است) گرم بر گرم  یلی م 21/0±72/6(

ت حـالل مـورد اسـتفاده و عملکـرد     یـ ن قطبیم بی مستق يرابطه
 در  ی قطبـ  يهـا   کـه حـالل    يا گونـه   دانـست بـه    يریـ اره گ عص

 یر قطبـ یـ  غيها ار مؤثرتر از حاللی بسیبات قطبیاستخراج ترک 
هـا در    دراتیـ ها و کربوه   نیت پروتئ ی حالل یباشند و از طرف    یم

ن ی اسـت؛ بنـابرا  یر قطبـ یـ  غيها شتر از حالل ی ب یبات قطب یترک
 را در   ی قطب يها ش راندمان استخراج در حالل    یتوان اثر افزا   یم

. ]12،  11[ دانست یبات قطب یها جهت استحصال ترک    آن ییتوانا
ده نفـوذ  یـ  سوکسله بر اساس پد یند استخراج درروش سنت   یفرا

                                                   
1. Generalized linear model (GLM) 
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بات قابـل  یاهى و انتشار ترک   ی گ يها ق منافذ سلول  یحالل از طر  
اسمز از منافذ سلول به داخل حالل مـورد   دهیانحالل در اثر پد  

نـد اسـتخراج   یزمان فرا  شدنمدت ینظر است که منجر به طوالن     
  .]13[شود یم

  
Fig 1 Effect of extraction time and solvent type on extraction yield (mg/g) for Soxhlet method. 

*Different capital letters represent a significant difference(p<0.05) between the means by Tukey test. 
        ر غلظــت اتــانولیتــاث) 2011(و و همکــاران یــ چیدر پژوهـش 

و ) وسی درجه سلـس 65-25( استخراج ي، دما) درصد 0-100(
 سوکسله را بر    یدر روش سنت  ) قهی دق 300-60(اج  زمان استخر 

ــتخراج ترک  ــدمان اســـ ــول یرانـــ ــات فنـــ ــ از گیبـــ   اهیـــ
Orthosiphon stamineusج ینتـا .  مورد مطالعه قرار دادند
 40(ش غلظت اتانول تا سـطح  یبه دست آمده نشان داد که افزا   

) قـه ی دق 220تا سطح   (ش زمان استخراج    یبه همراه افزا  ) درصد
ش ی شد و افـزا    یبات فنول یدمان استخراج ترک  ش ران یباعث افزا 

 بر راندمان اسـتخراج  ي داریر معنیقه تاثی دق220زمان باالتر از   
) 2012( و همکاران ییبا يا در مطالعهن یهمچن. ]14[نشان نداد

 و  یشیـ ت ضـد اکسا   یـ  مختلف بر فعال   يها  اثر حالل  یبه بررس 
ــوا ــا    ی ترکيمحت ــد؛ نت ــد پرداختن ــل تن ــؤثره از فلف ــات م ج یب

شـدهبا حـالل    استخراج  از آن بود که عصاره     یآمده حاک  دست به
 ین بــازدهی بــود و بـاالتر يدیـ بــات فالونوئیهگـزان فاقـد ترک  

ن آن با حالل استون گـزارش  یاستخراج با حالل اتانول و کمتر  
  ].15[شد
 بـر   ر نوع حـالل و زمـان اسـتخراج        ی تأث -3-2

  DPPH آزاديها کالی مهار رادییتوانا
 از یکــی  DPPHآزاد يهــا کــالیراد مهــار ییاتوانــ یابیــارز

 نیـ ا در کـه  است یکالیضد راد  تیفعال زانیم نییتع يها روش
 باتیترک توسط DPPH آزاد يها کالیراد یارغوان رنگ روش

. شود یم لیتبد روشن زرد رنگ به و افتهی  کاهش کالیراد ضد
 يانـداز  دام بـه  قـدرت  انگریـ ب بیترک نیا شدن رنگ یب درجه

ن روش یا. است کالیراد ضد باتیترک توسط آزاد يها کالیراد

صورت گـسترده    که دارد بهییت باالی و حساس  یبه علت سادگ  
 مورداسـتفاده قـرار     یشیـ ت ضـد اکسا   یـ  فعال يریـ گ  اندازه يبرا
  .ردیگ یم

 یشیـ ت ضـد اکسا یـ زان فعالیـ ن می بـاالتر 2 با توجه به شـکل     
ل مربوط به یازدریل هیکریل پ ی فن ي شده به روش د    يریگ اندازه

 6 متانول با مـدت زمـان        يها آمده توسط حالل   دست عصاره به 
 سـاعت  6و اتانول با مـدت زمـان      )  درصد 21/29±19(ساعت

 مـشاهده نـشد    يدار یبود که اختالف معن   )  درصد 25±27/28(
)05/0>p ( آمـدهبا   دسـت  ن مقدار مربوط به عصاره بـه   یو کمتر

ســاعت )  درصــد9/5±16( ســاعت 2حــالل هگــزان و زمــان
ش زمان از یشود با افزا ی مشاهده م2طور که در شکل  همان.بود

توســط DPPHآزادیــها کــالی ســاعت قــدرت مهارراد6 بــه 2
توان  یجه را م  ین نت یابد که ا  ی یش م ی افزا ی استخراج يها عصاره
 يهـا  در زمـان  . ها نـسبت داد     عصاره یبات فنول یش ترک یبه افزا 

 در عـصاره وجـود      يشتری ب یات فنول بینکه ترک یل ا یباالتر به دل  
.  آزاد قابل مشاهده اسـت يها کالیزان مهار راد  ین م یشتریدارد ب 

 را در ارتبــاط بــا وجــود یجــه مــشابهی از محققــان نتياریبــس
 آزاد و مقـدار  يهـا  کـال یراد  به مهار  یین توانا ی باال ب  یبستگ هم
 در  یج مـشابه  ینتـا  ].17،  16[ انـد   گزارش گرده  یبات فنول یترک
به دست ) 2013(توسط دو و همکاران     هش صورت گرفته  پژو

 يها کالین مهار رادیشتریز بین پژوهش نی که در ايا گونه آمد به
شـده توسـط حـالل اتـانول      آزاد متعلق بـه عـصاره استحـصال       

  ].  11[بود
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Fig 2 Effect of extraction time and solvent type on DPPH radical scavenging activity for Soxhlet method. 

*Different capital letters represent a significant difference(p<0.05) between the means by Tukey test. 
 
 بـر   ر نوع حـالل و زمـان اسـتخراج        ی تأث -3-3

ـ  آزاد روش ه   يها کالیقدرت مهار راد   دروژن ی
  (H2O2)د یپراکس

ق انـدازه  یـ اه زولنگ از طری گيها  عصارهیشیت ضد اکسا یفعال
د یدروژن پراکـس  یـ  حاصل از ه   يها کالی مهار راد  یی توانا يریگ

 در روش 3بــا توجـه بــه شــکل   . قـرار گرفــت یمـورد بررســ 
 یشیت ضد اکساین فعالین و کمتریشتریز بید نیدروژن پراکسیه

 استخراج شده با حالل اتانول با مدت        يهاعصارهیب برا یبه ترت 
 2و حالل هگزان  با زمان )  درصد15/14±22( ساعت  6زمان  

 انجـام  يهـا  در پژوهش .مشاهده شد )  درصد 8/0±2/0(ساعت  
و خــان و همکــاران ) 2013(شــده توســط جــان و همکــاران  

شـده بـا حـالل      شده است که عصاره استخراج     گزارش) 2012(
زان مهـار  ین می کمتر ي دارا ی قطب يها ر حالل یهگزان نسبت سا  

  ].19، 18[د را دارا استیدروژن پراکسی هيها کالیراد

  
Fig 3 Effect of extraction time and solvent type on H2O2 radical scavenging activity for Soxhlet method. 

*Different capital letters represent a significant difference(p<0.05) between the means by Tukey test. 
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  يریگ جهی نت-4
بر عملکرد  زمان ت نوع حالل ومدتیل اهمین پژوهشبه دلیدر ا

بات موثره از سه حـالل      ی ترک یشیت ضد اکسا  یاستخراج و فعال  
 ساعت بـا  6 و 4، 2 یمتانول، اتانول و هگزان و سه سطح زمان  

بات ضد یط، جهت استخراج ترکیر شرایثابت در نظر گرفتن سا
ج پژوهش حاضـر    ینتا. اه زولنگ بهره گرفته شد    یش از گ  یاکسا

 هـردو  یشیـ ت ضد اکسایلنشان داد که عملکرد استخراج و فعا 
بـر  . باشـند یزمـان اسـتخراج مـ     ر نوع حالل و مدت   یتحت تأث 
 اتـانول و متـانول در   يهـا  آمده اثـر حـالل   دست ج بهیاساس نتا 

بـا  .  از حالل هگزان باالتر بود   یشیبات ضد اکسا  یاستخراج ترک 
- نیتوانا یت باالتر متانول و اتانول نسبت به هگزان میتوجه قطب

اه یش موجود در گ یبات ضد اکسا  ی کرد که ترک   يریگ جهینت گونه 
 یر قطبـ  یـ  غ يهـا   بهتر از حالل   ی قطب يها توسط حالل  زولنگ

ــ  ن عملکــرد یم بــین رابطــه مـستق یهمچنــ. شـوند  یاسـتخراج م
شـده بـا     بـات اسـتخراج   ی ترک یشیت ضد اکسا  یاستخراج و فعال  

بـات  یش اسـتخراج ترک   یتوان به افزا   یزمان استخراج را م     مدت
حالل اتـانول را   یکل طور   به .ش زمان نسبت داد  یا افزا  ب یفنول

بـات مـوثره   ی استخراج ترک ين حالل برا  یتوان به عنوان بهتر   یم
 یشیـ ت ضـد اکسا یاه زولنگازلحاظ عملکرد استخراج و فعال    یگ

 بـاال و    یشیـ ت ضد اکسا  ین با توجه به فعال    یبنابرا.  نمود یمعرف
ک یـ عنـوان   تـوان از آن بـه   ین عـصاره مـ  یـ  بـودن ا  یر سـم  یغ

  . استفاده نمودیی در مواد غذایعینگهدارنده طب
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Evaluation the effect of different solvents on extraction yield and 
antioxidant activity of Eryngiumcaucasicum Trautv leaf extract 
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In the present study, the effect of different solvents on extraction yield and antioxidant activity of 
Eryngium caucasicum Trautv. extract were investigated. Soxhlet method was used for extraction of 
antioxidant compounds. Extractions were performed using methanol, ethanol, and hexane at three 
different levels of extraction time including 2, 4, and 6 hours. The results showed that the highest 
extraction yield could be achieved using ethanol during 6 h of extraction time (52.00±0.26%), while 
the lowest value was obtained using hexane during 2 h of extraction time (6.72±0.21%). The 
antioxidant activity was measured using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and hydrogen 
peroxide (H2O2) assays. The highest value of antioxidant activity measured using DPPH assay was 
determined for the methanolic and ethanolic extracts using 6 h of extraction time (29.21±0.19%, 
28.27±0.25%, respectively) with insignificant (p>0.05) difference. The lowest value of antioxidant 
activity was belonged for the extract obtained using hexane during 2 h of extraction time 
(5.90±0.16%). According to the results of H2O2 assay, the highest and the lowest antioxidant activity 
was determined for the extracts obtained using ethanol during 6 h of extraction time (14.15±0.22%) 
and hexane during 2 h of extraction time (0.8±0.2%), respectively. Finally, according to the results 
obtained it could be concluded that extract obtained using ethanol during 6 h of extraction time 
showed the highest values of extraction yield and antioxidant activity compared with the other 
extracts. 
Keywords: Eryngium caucasicum Trautv; Natural antioxidant; Soxhlet; 2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl; Hydrogen peroxide. 
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