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تحقيقات نشان دادند که مصرف غذاهاي سرشار از ترکيبات فنولي ،توان بدن را در مواجه با بيماريها افزايش ميدهد.
ترکيبات فنولي جزء مهمترين ترکيبات ميوهها ،سبزيجات و آب ميوهها ميباشند و سهم مهمي در رنگ و خواص چشايي دارند.
از جمله ترکيبات فنولي درون ميوهها آنتوسيانينها ميباشند که نقش مهمي در رنگ ميوه دارند .همچنين قابليت حل شدن
در آب را داشته و در سيستمهاي آبي شرکت ميکنند و تاثيرات بسيار سودمندي در سالمتي بدن دارند [ .]1-3باال بودن
ترکيبات فنولي ،آنتي اکسيدانها ،آنتوسيانينها در ميوههايي مانند :انار ،توت فرنگي ،شاه توت ،گيالس ،زغال اخته و غيره از
اکسايش  LDL3خون (مواد پروتئيني حاوي چربي با چگالي کم) [ ]4جلوگيري مينمايد .از ديگر فوايد اين ترکيبات بر بدن
ميتوان به کاهش کلسترول و خواص ضد ديابتي[ ،]2افزايش پادتن پروستات[ ،]6نقش حفاظتي از سلولهاي کبدي جنين از
اثرات مخرب [ ]7کمک به بهبود امراض قلبي[ ،]0آلزايمر[ ،]2سرطان سينه[ ]16و سلولهاي سرطاني روده[ ]11نيز اشاره
نمود .ترکيبات سيانيدين ،پالرگونيدين ،سيانيدين -3-گلوکزيد ،پيونيدين ،دلفينيدين از مهمترين ساختارهاي آنتوسيانين در
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گيالس مي باشند [ .]3استخراج اين ترکيبات از رنگدانههاي طبيعي ميوهجات و استفاده از آنها در صنايع گوناگون غذايي،
سبب توليد مواد غذايي با خواص بسيار مفيد براي سالمتي بدن خواهد شد .براي اين منظور از آمبرليت  XAD-7استفاده شد.
اين جاذب ،پليمري است به صورت ذرات متخلخل نامحلول ،که مواد محلول قطبي را از سيستم آلي جذب ميکند ،و همچنين
قادر به جذب بعضي از مواد محلول قطبي از حاللهاي غير قطبي ميباشد[ .]13تفاوت عمده اين نوع رزين با رزينهاي تعويض
يوني ،نداشتن گروههاي يوني ميباشد .با نداشتن اين گونه جايگاههاي فعال ،رزين خاصيت جذب را از مجموع تخلخلهاي
مشبک بزرگ ،توزيع اندازه تخلخل و سطح تماس زياد ساختماني با ماهيت آليفاتيک به دست ميآورد .آمبرليت  XAD-7يک
پليمر آليفاتيک با پيوندهاي عرضي است که داراي ذرات متخلخل با مش  36تا  06و عمر فيزيکي بسيار خوبي بوده و براي
مصارف متعدد احياء شده و مورد استفاده قرار ميگيرد [ .]13-10ساختار رزين آمبرليت  XAD-7در شکل  1نشان داده شده
است.

شکل  .1ساختار رزين آمبرليت XAD-7

با توجه به اهميت دارويي آنتوسيانينها ،از گذشته تا به امروز تحقيقات بسياري در زمينه جداسازي آنها از گياهان و
ميوهها از جمله زغال اخته[ ،]12انگور[ ،]36پسته[ ]31و غيره انجام شده است .هدف از تحقيق حاضر بررسي فرايند استخراج
آنتوسيانين از ميوه گيالس با استفاده از رزين آمبرليت  XAD-7بعنوان يک روشي نو ،پربازده و با ناخالصي کمتر از ميوه
گيالس ،که منبع غني از آنتوسيانين بوده مي باشد.

-1-3آماده سازي عصاره گيالس براي فرآيند جذب:
عصاره گيالس با غلظت مناسب آماده و سپس آن را فيلتراسيون و سانتريفيوژ نموده و محلول بدون کدورت حاصل گرديد.
براي جلوگيري از جذب برخي ترکيبات ناخواسته درون محلول گيالس ،آن را با اتيل استات مخلوط کرده و پس از تشکيل دو
فاز مختلف ،فاز قرمز رنگ زيري را جدا و از آن استفاده گرديد.
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-3-3آماده سازي ستون جاذب و آمبرليت براي خالص سازي:

آمبرليت  XAD-7را به اندازه کافي درون ستون آماده شده وارد نموده و روي آن متانول خالص ريخته شد و  33ساعت به
آن زمان داده شد .ستون به گونهاي روي پايه نصب شد تا نمونه گيري به راحتي انجام شود .بورتي روي ستون ديگر نصب شد.
دهانه خروجي بورت روي دهانه ورودي ستون جاذب طوري تنظيم شد که محتوي داخل بورت در شرايط عملکرد وارد ستون
جاذب شود .ماي ع درون جاذب متانول بوده است که در آغاز آزمايش بايد با حجمي  3يا  3برابر آن با آب مقطر شسته شود.
توجه شود که در تمامي شرايط روي رزين مايع بايد باشد (چه متانول و يا چه مايع مورد خالص سازي هر کدام که در دسترس
باشد) و تمام آزمايشها در دماي محيط انجام شده است .شير بورت را اندکي باز نموده تا محتويات آن قطره قطره وارد ستون
شود و شير ستون جاذب را باز نموده به صورتي که ميزان جريان ورودي به ستون برابر جريان خروجي از آن باشد .پس از آنکه
نمونه قابل خالص سازي تا حدود نصف ستون را طي کرد ،از خروجي ستون جاذب نمونه گيري آغاز گرديد و اين نمونه گيري
تا زماني که کل رزين کامال قرمز شود ،ادامه داده شد .سپس شير بورت و شير ستون جذب بسته شد .نمونهها در طول موج
 236nmتوسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شده و با استفاده از منحني استاندارد سيانيدين کلرايد (شکل  )3غلظت نمونهها
اندازه گيري شد[ .]12،13آنتوسيانين شناسايي شده در گيالس از نوع سيانيدين-3-گلوکزيد با وزن مولکولي  332/3g/molو
ضريب تخريب  30266L/mol.cmحاصل گرديد.
براي واجذب آنتوسيانين از رزين ،ابتدا ستون را با حجمي معادل  3برابر حجم رزين ،با آب مقطر شستشو داده و سپس با
متانول اسيدي (تهيه شده با اسيد هيدروکلريک غليظ استاندارد  )%37که به صورت قطره قطره وارد ستون جاذب ميشود،
شستشو داده شد ،آنتوسيانين در محيط متانول اسيدي مقاومت کمي را از خود نشان داده است .شير ستون جاذب به اندازهاي
باز شد که سرعت جريان ورودي و خروجي از ستون جاذب باهم برابر گردد .ماده قرمز رنگ قرار گرفته روي جاذب ،اندک اندک
از باال به پايين کمرنگ و شسته شد .نمونههاي به دست آمده بعد از شستشو با متانول اسيدي تقريبا خالص بوده و با استفاده از
شکل استاندارد (شکل  )3غلظت آنها محاسبه گرديد.

شکل  .3منحني استاندارد سيانيدين کلرايد
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براي بيان کمي فرايند جذب آنتوسيانين به رزين آمبرليت  ،XAD-7از ميان انواع مختلف ايزوترمهاي موجود ،دو ايزوترم
النگموير 1و فروندليچ 3استفاده شد .از مزاياي ايزوترم فروندليچ اين است که ناهمگني سطح را درنظر ميگيرد ولي از معايب آن
اين است که جذب سطحي بر روي جاذب را نامحدود در نظر ميگيرد .از مزاياي ايزوترم النگموير اين است که جذب محدود بر
روي جاذب را پيش بيني ميکند ولي عيب اين ايزوترم در اين است که سطح جاذب را همگن در نظر ميگيرد .معادله النگموير
به صورت زير بيان ميشود:
Ce
C
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 e
X Kb X m X m

()1

در رابطه فوق  Ceغلظت آنتوسيانين باقيمانده(پس از رسيدن به حالت تعادل) X ،ميزان ظرفيت جذب بر واحد وزن رزين،
 Xmماکزيمم ظرفيت جذب و  Kbضريب ثابت النگموير هستند [.]36،31
همچنين معادله فروندليچ را مي توان به صورت زير بيان نمود:
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n

()3

1
که  kضريب ثابت معادله فروندليچ و
n

log X  log k 

ضريب مربوط به شدت جذب ميباشند.

بعد از انجام مراحل جذب آنتوسيانين گيالس و قرائت ميزان غلظتهاي خروجي ،شکل  3رسم گرديد که بيانگر سينتيک
جذب آنتوسيانين گيالس بر روي رزين آمبرليت مي باشد.

شکل . 3سينتيک جذب آنتوسيانين گيالس بر روي رزين آمبرليت

1

Langmuir
Freundlich

2

30

تغييرات غلظت سيانيدين کلرايد ورودي و غلظتهاي خروجي در فرآيند جذب به منظور محاسبه ضرايب النگموير و
فروندليچ در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .1تغيير غلظت سيانيدين در فرآيند جذب براي محاسبه ضرايب النگموير و فروندليچ
غلظتهاي خروجي()mg/100ml

غلظتهاي سيانيدين کلرايد ورودي ()mmol/L

6/6

6/6

10/3

13/6

31/2

12/6

37/3

37/0

32/0

30/7

36/6

30/3

 -1-3محاسبه ضرايب النگموير:

با تغيير غلظت سيانيدين کلرايد در فرآيند جذب اين ماده ،شکل  3حاصل گرديد .با استفاده از رابطه ( )1و ترسيم شکل 2
و محاسبه شيب و عرض از مبدا ،ضرايب النگموير محاسبه گرديد.

شکل  .3جذب سيانيدين کلرايد در غلظتهاي متفاوت با رزين آمبرليت

شکل  .2محاسبه ضرايب النگموير براي جذب سيانيدين کلرايد روي رزين آمبرليت.
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در مرحله بعد از فرآيند جذب طبق مراحل آزمايش گفته شده واجذب آنتوسيانين از روي رزين با استفاده از متانول
اسيدي انجام شد .بعد از اندازه گيري غلظت آنتوسيانين خروجي ،حدود  %26آنتوسيانين کلي جذب شده از روي رزين
استخراج گرديد.
جدول  .3مقادير بدست آمده از رابطه النگموير و فروندليچ در دماي 323 K
R2

kb

)Xm (mg/100ml

6/223

6/673

36

R2

k

n

6/23

5/214

3/10

رابطه النگموير
رابطه فروندليچ

 -3-3محاسبه ضرايب فروندليچ:

با استفاده از مقادير به دست آمده در آزمايشهاي انجام شده و استفاده از رابطه ( )3و محاسبه شيب و عرض از مبدا شکل
 ،0ضرايب فروندليچ طبق رابطه ( )3محاسبه گرديد.

مقدار  nدر معادله فروندليچ ميزان همگن و يا ناهمگن بودن سطح را نشان ميدهد که حداکثر مقدار آن بطور تقريبي 3
ميباشد .با توجه به مقدار  nبدست آمده در جدول  3و مطلب فوق ميتوان چنين نتيجه گرفت که سطح جذب داراي ناهمگني
نسبتا زيادي ميباشد.
مقادير باالي  R2در اين معادالت نشان ميدهد که دادههاي آزمايش از هر دو معادله فروندليچ و النگموير تبعيت ميکند،
اما مدل النگموير برازش بهتري براي فرآيند جذب آنتوسيانين گيالس روي رزين آمبرليت  XAD-7را از خود نشان مي دهد.
بنابراين سينتيک جذب آنتوسيانين گيالس بر روي رزين آمبرليت  XAD-7را مي توان بصورت موثر با مدل النگموير مورد
استفاده قرار داد.
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 در دماي محيط به عنوانXAD-7  استخراج ترکيبات آنتوسيانين از گيالس با استفاده از پليمر آمبرليت،در اين تحقيق
 عمل جذب در يک ستون پرشده از رزين پليمري و متانول صورت گرفت و.يک روش جديد و موثر با بازدهي باال معرفي شد
 ترکيبات آنتوسيانين گيالس در اين فرآيند%26  عمل واجذب با استفاده از متانول اسيدي انجام شد که حدود،پس از جذب
 بدست آمده مشخصR2  فرآيند جذب به وسيله دو مدل النگموير و فرندليچ بررسي شد و با توجه به مقادير.استخراج گرديد
.گرديد که مدل النگموير همخواني بهتري با دادههاي تجربي بدست آمده دارد
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