
 

 DPPHگيري آنتي اكسيدانت به روش اندازه

ابتدا . مورد ارزيابي قرار گرفت) 2008(زاده و همكاران ، با روش ابراهيم)DPPH(هاي دي پي پي اچ ميزان مهار راديكال

وزن مورد نظر را برداشته در مقدار كمي متانول . سي متانول حل كرديمسي 25گرم وزن نموده در ميلي 40از عصاره باال 

چون عصاره چسبناك است و وزن كردن آن سخت است پس اول . سي با متانول رسانديمسي 25حل كرده سپس به حجم 

. رقم اعشار باشد 4 دقت ترازو براي اين كار بايد تا. سي روي ترازو صفر كرديم و نمونه را در آن مي ريزيمسي 25بالن 

سي متانول حل سي 100گرم در ميلي 4را به غلظت  DPPHدر اين مرحله راديكال پايدار دي فنيل پيكريل هيدرازيل يا 

هاي هائي با غلظتبراي اين منظور، محلول. غلظت بايد ساخته شود 5سپس براي هر عصاره ). ميلي موالر 0.1(كنيم مي

ابتدا در همه . كنيملوله انتخاب مي 5پس . ها در حالل متانول آماده شدندليتر از تمامي عصارهگرم در ميليميكرو 500-5/12

هاي متفاوت لوله با غلظت 5پس . كنيماضافه مي DPPHسي عصاره به سي 2سپس . ريزيممي DPPHسي سي 2ها لوله

 517گيرد و در طول موج در محيط تاريك قرار ميدقيقه  15مدت ها بهبعد از اين كار لوله. يكسان داريم DPPHعصاره و 

گيريم اين لوله ماكزيمم جذب را دارد و هاي مذكور يك لوله براي شاهد در نظر ميعالوه بر لوله. شوندنانومتر خوانده مي

. اسپكت بايد با متانول صفر شود. سي متانول داردسي 2و  DPPHسي سي2فقط 

ترين لوله كه بيشترين عصاره را دارد زرد يعني غليظ. افزايش غلظت از ارغواني به زرد استها در جهت معموال رنگ لوله

: شوداعداد زير توسط فرمول زير به درصد مهار تبديل مي. است DPPHاست و كمترين غلظت ارغواني است و مربوط به

از (اين براي هر جذب يك درصد مهار داريم كنيم بنابرعدد جذب نمونه را از عدد شاهد كم كرده و بر عدد شاهد تقسيم مي

دست آمده در اكسل تشكيل يك شيب خط را عدد به 5در انتها ). درصد مهار داريم 5غلظت خوانده شد پس  5هر نمونه 

غلظت بوده و مجهول ما  Xدرصد جذب مهار است و  yدست آمده يا همان شيب خط بدست آمده از فرمول به. دهدمي

. باشدمي

) DPPH(هاي آزاد مهار راديكال درصد= 

 غلظت 6/1 8/0 4/0 2/0 1/0

 درصد مهار 8/92 4/62 7/38 4/16 7/5

  

 IC50باشد غلظت چقدر است به اين عدد  50توان محاسبه كرد كه اگر درصد مهار ما دست آمدن اين خط براحتي ميبا به

 IC50. ليتر استگرم بر ميلياست و واحد آن ميلي %50دهد كه در آن درصد مهار غلظتي را نشان مي IC50در واقع . گويند

، مي توان  yبجاي  50ها را به دستگاه داده و در نهايت با دادن عدد Yها و  Xتوان حساب كرد را توسط ماشين حساب مي



 

x 50در مقاله ميانگين غلظت مهار . را حساب كرد% IC50 ليتر گزارش گرم بر ميليره متانولي بر اساس ميليدر عصا

. شودمي

را هم شامل شود، ) 50نه لزوما عدد ( 50اي باشد كه عدد دست آمده براي درصد مهار به گونهعدد به 5بايد دقت كرد كه 

داراي  79،83،94،95،99هم وجود دارد، در حاليكه اعداد  50عدد  62.4و  38.7عنوان مثال در جدول باال بين اعداد به

علت اين امر باال بودن غلظت عصاره است، بدين منظور بايد يك نمونه جهت تست نمودن كه . باشندمحدوده نادرستي مي

دست هاي مناسب جهت بهتا غلظت) ليترميكروگرم بر ميلي 1000تا 12.5(داراي محدوده وسيعي از غلظت باال تا پايين باشد 

دست آمده از اين به IC50استفاده شود،  50در صورتي كه از اعداد با محدوده باال تر از . آوردن درصد مهار بدست آيد

. شود، كه نادرست استمعادله خط منفي مي

  

گيري فنل كل اندازه

بعد از گرفتن . تهيه عصاره به روش قبلي است. انجام شد )2008(زاده و همكاران ابراهيمگيري فنل كل از روش اندازه

رقيق شده با آب  10به  1(سي فولين سيوكالتيو سي 5را با ) سيسي 25گرم در ميلي 40(سي عصاره متانولي سي 0.5عصاره 

براي . كنيماضافه مي) سي آب مقطرسي 100گرم در  10.6(سديم يك موالر سي كربناتسي 4كنيم سپس مخلوط مي) مقطر

. گرددسديم اضافه ميشود و بعد فولين سيوكالتيو و كربناتشاهد نيز بجاي عصاره خشك، متانول كه حالل است ريخته مي

و بعد در دقيقه در تاريكي قرار گيرد  15محلول فوق بايد . شوداز اين محلول براي صفر كردن اسپكتروفتومتر استفاده مي

با . سي متانولسي 25گرم در ميلي 40توان كمتر درست كرد مثال عصاره متانولي را مي. نانومتر خوانده شود 765طول موج 

 y=0.0063Xآيد مشابه معادله دست مياي كه بهمعادله. شوداستفاده از استاندارد گاليك اسيد منحني كاليبراسيون رسم مي

. است

 40چون غلظت عصاره . آيددست ميبه xشود از اين طريق ي است كه در مقابل بالنك خوانده ميهمان عدد yدر اينجا 

 xبايد اين . گرم در ليتر بوده است 1.6گرم در ليتر يا ميلي 1600عبارت ديگر سي و يا بهسي 80گرم عصاره خشك در ميلي

واالن گاليك اسيد عنوان محتواي فنلي و بر حسب اكيده بهدست آمدوم به xكه در اينجا . گرم در ليتر حساب كرد 1را براي 

 .آيددست ميدر يك گرم عصاره خشك به

 

 

  



 

گيري محتواي فالونوئيد اندازه

سي آلومنيوم سي 0.1+ سي متانولسي 1.5+ سي از عصاره متانوليسي 0.5. تهيه عصاره خشك به روش قبلي است

پتاسيم يك موالر سي استاتسي 0.1)+ سي اتانول و آب مقطرسي 100گرم الومنيوم كلريد در  10(در اتانول %10كلريد

براي تهيه شاهد نيز بجاي عصاره متانولي، متانول خالص . سي آب مقطرسي 2.8)+ سي آب مقطرسي 10گرم در  2.41(

دست آمده اعداد به. شودو متر خوانده مينان 415سپس مخلوط در نيم ساعت تاريكي قرار گرفته و در طول موج . ريزيممي

براي اين كار بدين صورت عمل . ميزان واقعي شوندبراي فنل و فالونوئيد بايد با رجوع به منحني استاندارد تبديل به

باشد،  y= 0.0067x+0.0132عنوان مثال اگر معادله منحني استاندارد ما به. شودمي

Y در اينجا . ستهمان جذب خوانده شده توسط بالنك اx گرم در ليتر  1دست آورده و سپس در يك تناسب براي را به

. شودواالن كوئرستين در يك گرم عصاره خشك گزارش ميشود و بر اساس اكيعصاره محاسبه مي

 


