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الخالصة
تم تقٌٌم الفعالٌة المضادة لألكسدة لمستخلصات ثمار السماق األحمر(شبة الناضج) Rhus corariaومقارنتها
مع مضاد األكسدة الصناعً BHTكعٌنة مقارنة اٌجابٌة ،وباستخدام أختبارقوة االختزال واختبار قصر صبغة بٌتا-
كاروتٌن وأختبارالفعالٌة الكابحة لتحلل بٌروكسٌد الهٌدروجٌن وأختبار . F.T.C.تم الحصول على مستخلصات
ثمار السماق باستخدام مذٌبات ذات قطبٌة مختلفة (المٌثانول واألٌثانول واألسٌتون وثنائً أثاٌل األٌثر وخالت
األثاٌل والهكسان( ،منح المٌثانول ( )%80كوسط أستخالص أعلى كمٌة رٌع من المستخلص الخام المجفف لثمار
السماق األحمر وأعلى كمٌة من المواد الفٌنولٌة الكلٌة مقارنة بالمذٌبات األخرى وأمتلك المستخلص الخام المٌثانولً
أعلى فعالٌة مضادة لألكسدة مقارنة بالمستخلصات الخام األخرى لثمار السماق والمستخلصة باألٌثانول أو األسٌتون
أو ثنائً أثاٌل األٌثر أو خالت األثاٌل أو الهكسان ،وتأثر معنوٌا رٌع االستخالص وكمٌة المواد الفٌنولٌة والفعالٌة
المضادة لألكسدة لمستخلص الثمار بنوعٌة وخواص مذٌبات االستخالص المستخدمة بالدراسة،وكانت الفعالٌة
المضادة لألكسدة للعٌنات المختبرة كالتالً >BHT:المستخلص بالمٌثانول>المستخلص باألٌثانول>المستخلص
باألسٌتون >المستخلص بثنائً أثاٌل األٌثر >المستخلص بخالت األثاٌل>المستخلص بالهكسان.
الكلمات الدالة :الفعالٌة المضادة لالكسدة ،السماق االحمر ،مذٌبات االستخالص
تارٌخ تسلم البحث  2012 / 1/92وقبوله 2012 / 4 / 03

المقدمة
تعد األكسدة السبب الرئٌسً لتلف وفساد الزٌوت والمسببة لظهور نكهة الزناخة ( )Rancidityمسببة اختزال
فً فترة الصالحٌة والقٌمة الغذائٌة وعدم أمانٌه الزٌت لالستهالك البشري ( 1996 ،Nawarو
 .)1999،Fenemmaتضاف مضادات األكسدة الصناعٌة مثل  (BHT) Butylated hydroxy tolueneو
 )BHA) Butylated hydroxyl anisolو  (TBHQ) Tetra Butylated hydroxyl quinonإلى الزٌوت
أو األغذٌة التً تدخل الزٌوت فً تكوٌنها لزٌادة ثباتٌتها تجاه التزنخ ألتأكسدي  ،ومع هذا فأنه ٌوجد قلق مستمر
حول مدى أمانٌه استخدامها فً اإلنتاج الغذائً بسبب وجود العدٌد من البٌانات والتقارٌر حول تأثٌرها على صحة
المستهلك من حٌث قدرتها على تكوٌن مركبات سامة ومسرطنة لها عالقة بأمراض الكبد والكلى (Zhang
وآخرون ، )2010،لذلك منع استخدام بعض المضادات الصناعٌة خاصة  TBHQفً التصنٌع الغذائً فً كل من
الٌابان وكندا ودول السوق األوربٌة المشتركة ،وكذلك استبعاد  BHAمن قائمة المواد التً تعتبر عامة االستخدام
( Iqbal( )G.R.A.S.و  .)2007، Bhangerأدى هذا إلى وجود أتجاه متزاٌد الستبدال مضادات األكسدة
الصناعٌة بمضادات أكسدة طبٌعٌة لكونها أكثر أمانا من الناحٌة الصحٌة والغذائٌة  ،والسٌما التً مصدرها نباتٌا
سواء من األعشاب أو األوراق أو الثمار أو الدرنات أو الجذور او حتى من المخلفات الثانوٌة لمعامل التصنٌع
الغذائً والتً عرف عن اإلنسان استهالكها من أزمان موغلة فً القدم والتً لم ٌثبت أن لها مضار على صحة
المتناول سواء كمواد متبله أوملونة أوعالجٌة (Sunو 2005،Hoو Peschelوآخرون .)2006،تستخدم ثمار
السماق بهٌئة كاملة أو مسحوق كمادة منكهة وملونة أو عالجٌةٌ ،نمو هذا النبات فً أراضً غٌر مخصصة
للزراعة فً معظم أنحاء العالم ومنها المناطق الشمالٌة من العراق (شوهد وجود النبات مع ثماره فً أحد الحدائق
المنزلٌة لمدٌنة الموصل من قبل الباحث) ،ونبات السماق نبات شجٌري دائم الخضرة وله سٌقان حمراء وٌنمو
الرتفاع  3متر و ثمارة ٌتراوح لونها بٌن األخضر (غٌر الناضج) واألحمر (شبة الناضج) والبنً (الناضج)
( Aminوأخرون ،)2008 ،وتتكون ثماره من قشرة خارجٌة ولب وبذرة وحٌدة ( Fazeliوأخرون 2007 ،و
Kossahو أخرون .)2010،تمتاز قشور ولب الثمار باحتوائها على العدٌد من المركبات الفعالة حٌوٌا
) )Phytochemicalمنها مشتقات فالفونوٌدٌة ( )Flavonoidsوبعض المركبات التانٌنٌة ((Tannins
والكالوتانٌنات ( )Galltanninsوصبغات األنثوسٌانٌنات ( )Anthocyaninsوتشكل مانسبته  %4من مكونات
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الثمار مع أحماض عضوٌة مثل السترٌك والمالٌك والتارتارٌك ،وٌعتبر حامض الكالٌك ( (Gallic acidالمادة
الفعالة الرئٌسٌة فً مستخلص ثماره  ،ومن هذا فأن ثمار السماق مصدر جٌد للمركبات الفٌنولٌة ( Leeوآخرون
 2002،و Kossahوآخرون ،)2010 ،فلذلك ٌمكن أعتبار ثمار السماق مصدرا أمٌنا ورخٌصا لمضادات األكسدة
الطبٌعٌة .أن الغاٌة من هذه الدراسة هو الحصول على المستخلص الخام المجفف لثمار السماق األحمر شبة الناضج
بأستخدام مذٌبات تختلف فً قطبٌتها للتعرف على تأثٌرها فً رٌع األستخالص وكمٌة المواد الفٌنولٌة فً
المستخلص الخام المجفف ،وكذلك تحدٌد الفعالٌة المضادة لألكسدة للمستخلصات الخام بأجراء بعض األختبارات
الكٌمٌائٌة والمقارنة مع مركب ال  BHTكعٌنة مقارنة أٌجابٌة.
مواد البحث وطرائقه
تم الحصول على ثمار السماق األحمر (Rhus coriria) Red sumacبهٌئة مجففة من األسواق المحلٌة
لمدٌنة الموصل،تم عزل األجزاء الغرٌبة وأزٌلت البذور من الثمار،وأحتفظ بالقشور واللب المجفف،ثم طحنهما
بطاحونة منزلٌة إلى حٌن الحصول على مسحوق ناعم ،عبئ المسحوق فً أكٌاس بالستٌكٌة وأغلقت بأحكام
وخزنت فًo20-م لحٌن االستخدام .حضر المستخلص الخام المجفف لمسحوق ثمار السماق األحمر بأستخدام
مذٌبات مختلفة القطبٌة وهى المٌثانول  %80واألٌثانول  %80واألسٌتون وثنائً أثاٌل األٌثر وخالت األثاٌل
والهكسان حسب الطرٌقة التً بٌنها Rashidوآخرون)(2010بمزج  1جزء من مسحوق االستخالص مع3أجزاء
من المذٌب المستخدم ثم االستخالص بجهاز سوكسلت لمدة  8ساعات وبدرجة حرارة حسب درجة تبخر المذٌب
المستخدم ،وتم التخلص من مذٌب االستخالص والتركٌز بجهاز المبخر الدوار تحت التفرٌغ والمجهز من شركة
( Perfitهندي المنشأ) فً درجة حرارةo40م،جفف المستخلص المركز بأستخدام جهاز التجفٌد والمجهز من
شركة ( Lovacالمانً المنشأ) لغرض الحصول على مسحوق المستخلص الخام المجفف،قدرت كمٌة المستخلص
الخام المجفف(رٌع األستخالص) وزنا كنسبة مئوٌة،قدرت كمٌة المواد الفٌنولٌة الكلٌة فً المستخلص الخام المجفف
بأستخدام الطرٌقة التً ذكرها  Erkanوآخرون( (2008باستخدام كاشف  Folin-Ciocalteوقراءة أمتصاص
العٌنة بجهاز المطٌاف الضوئً المجهز من شركة ٌ( Apelابانً المنشأ) بطول موجً  725نانومٌتر،وحضر
المنحنى القٌاسً وبتراكٌز مختلفة من حامض الكالٌك (0.6-0ملغم/مل)  ،وعبر عن كمٌة المواد الفٌنولٌة الكلٌة
ملغم حامض الكالٌك/غم مستخلص خام مجفف،ولدراسة الفعالٌة المضادة لألكسدة للمستخلص الخام لثمار السماق
األحمر ،فقد أجرٌت االختبارات التالٌة:تقدٌر قوة االختزال وحسب الطرٌقة التً ذكرها  Senvirathneوآخرون
) (2006بأستخدام كاشف كلورٌد ألحدٌدٌك وقراءة أمتصاص العٌنة عند طول موجً  700نانومٌتربجهاز المطٌاف
الضوئً،وكذلك تقدٌر قابلٌة المستخلص الخام المجفف على كبح قصر صبغة بٌتا-كاروتٌن بنواتج أكسدة حامض
اللٌنولٌك وبأستخدام الطرٌقة التً ذكرها Sunو Hoوآخرون ( )2006بأستخدام مركب  BHTكعٌنة مقارنة
أٌجابٌة ،وقرأ األمتصاص عند طول موجً  470نانومٌترعند زمن صفر وبعد 120دقٌقة من التحضٌن فً درجة
حرارةo 50م ،تم قٌاس %للفعالٌة المضادة لألكسدة بأستخدام المعادلة التالٌة:
س - 0س120
 %للفعالٌة المضادة لألكسدة =  - 1ـــــــــــــــــــــ 100 x
ص – 0ص120
س 0وس 120قٌمة األمتصاص للعٌنة المختبرة فً زمن صفر وقٌمة األمتصاص للعٌنة ذاتهابعد120دقٌقة
ص0وص 120قٌمة األمتصاص لعٌنة المقارنة فً زمن صفر وقٌمة األمتصاص لعٌنة المقارنة بعد120دقٌقة
قدرت قابلٌة المستخلص الخام المجفف على كبح تحلل بٌروكسٌد الهٌدروجبن حسب ماذكرة  Ozsoyوآخرون
)(2008وذلك بقراءة أمتصاص العٌنة التً أضٌف لها بٌروكسٌد الهٌدروجٌن وكذلك للعٌنة التً أضٌف لها
الBHTكعٌنة مقارنة أٌجابٌة بعد 10دقائق من األضافة بجهاز المطٌاف الضوئً وبطول موجً
320نانومٌتروبأستخدام المعادلة التالٌة:
امتصاص عٌنة المستخلص
%لكبح تحل لٌروكسٌد الهدروجٌن=  -1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100 x
امتصاص عٌنة المقارنة ()BHT
أستخدم أختبار ثاٌوسٌانات الحدٌدٌك) (FTCحسب الطرٌقة التً ذكرها  Akinpeluوأخرون( ( 2010وذلك
بقٌاس أمتصاص شدة اللون األحمر للمزٌج بطول موجً  500نانومٌتر بأستخدام جهاز المطٌاف الضوئً
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كل24ساعة لمدة 3أٌام ،وأستخدم مركب BHTكعٌنة مقارنة أٌجابٌة والماء كعٌنة مقارنة سلبٌة .حللت النتائج
أحصائٌا باستخدام نظام  ، (2000, Anonymous) SASوأجري أختبار دنكن للمقارنة بٌن متوسطات قٌم
األختبارات المدروسة.
النتائج والمناقشة
 -1ريع االستخالص والمواد الفينولية الكلية:
 :1-1ريع االستخالص :تبٌن النتائج فً الجدول ()1متوسطات قٌم النسب المئوٌة لرٌع األستخالص لثمار السماق
األحمر بأستخدام المذٌبات المختلفة القطبٌة ،حٌث أن أعلى نسبة رٌع تم الحصول علٌها عند أستخدام المٌثانول
كوسط أستخالص مقارنة عند أستخدام المذٌبات األخرى وهً األٌثانول واألسٌتون وثنائً أثاٌل األٌثر وخالت
األثاٌل والهكسان ،حٌث بلغت  %لرٌع األستخالص بالمٌثانول ( %26.10وزن جاف) ،بٌنما بلغت  %لرٌع
األستخالص باألٌثانول واألسٌتون وثنائً أثاٌل األٌثروخالت األثاٌل والهكسان  21.72و 18.74و 14.09و
 12.83و( % 8.49وزن جاف) على التوالًٌ .الحظ من هذه النتائج أن كمٌة المستخلص الخام المجفف من ثمار
السماق األحمر بأستخدام المٌثانول كوسط أستخالص أعلى معنوٌا ( )0.05مقارنة بكمٌة المستخلص الخام
المتحصل علٌة بأستخدام المذٌبات األخرى المذكورة سابقا ،وٌعزى هذا الى األختالف فً التركٌب الكٌمٌائً
للمركبات الموجودة فً المستخلص الخام وفً درجة قطبٌتها ،مما أدى إلى أختالف ذوبانها فً المذٌب
المستخدم،حٌث تعتمد كمٌة المستخلص (%للرٌع)على نوع المذٌب ،وأن المذٌبات األكثر قطبٌة تستخلص المركبات
األكثر قطبٌة(  Iqbalو  2007، Bhangerو  Sultanaوآخرون ،)2009،أن النتائج المتحصل علٌها من هذه
الدراسة تبٌن أن كمٌة الرٌع المتحصل علٌة بأستخدام مذٌب أكثر قطبٌة أعلى مما لو أستخدم مذٌب أقل قطبٌة ،وهذا
ما ٌمٌز المركبات الفٌنولٌة التً هً قطبٌة فً طبٌعتها ألحتوائها على مجامٌع هٌدروكسٌلٌة لها القدرة على
األرتباط الهٌدروجٌنً مع المذٌبات األكثر قطبٌة ( ،)1999، DeManوٌمكن ترتٌب مذٌبات األستخالص
المستخدمة فً الدراسة من حٌث أعالها كفاءة فً األستخالص كالتالً :مٌثانول > أٌثانول > أسٌتون > ثنائً
أثاٌل األٌثر> خالت األثاٌل>الهكسان ،أن النتائج المتحصل علٌها فٌما ٌتعلق بالنسب المئوٌة لرٌع األستخالص من
ثمار السماق األحمر قد تتوافق أو تختلف مع ما وجده عدد من الباحثٌن ،حٌث وجد  Kosarوأخرون ( )2007أن
كمٌة الرٌع من ثمار السماق وبأستخدام المٌثانول كوسط أستخالص ( %29.77وزن جاف) ،والحظ Fazeli
وأخرون( )2007أن األستخالص بالمٌثانول ( )%80لثمار السماق أعطى نسبة رٌع بمقدار( %43.6وزن جاف)،
ٌعزى هذا التباٌن فً النتائج إلى أختالف طرق األستخالص ونوع المذٌبات المستخدمة وظروف األستخالص من
درجة حرارة والفترة الزمنٌة وحجم جزئٌات المادة الخام والعوامل الوراثٌة للنبات وظروف التربٌة (Kossa
وأخرون.)2010،
:2-1كمية المواد الفينولية الكلية :تبٌن النتائج فً الجدول( )1تأثٌر نوعٌة المذٌبات المستخدمة فً الدراسة على
كمٌة المواد الفٌنولٌة الكلٌة فً المستخلص الخام لثمار السماق األحمر المجفف ،حٌث بلغت كمٌتها بأستخدام
المٌثانول واألٌثانول واألسٌتون وثنائً أثاٌل األٌثر وخالت األثاٌل والهكسان  177.08و161.52و  138.35و
 105.11و 94.57و63.82ملغم حامض الكالٌك /غم مستخلص خام مجفف على التوالًٌ ،تضح من هذه النتائج أن
كمٌة المواد الفٌنولٌة الكلٌة فً المستخلص الخام المجفف المٌثانولً أعلى معنوٌا()0.05مقارنة بمحتوى
المستخلصات الخام المجففة بأستخدام مذٌبات األٌثانول أواألسٌتون او ثنائً أثاٌل األٌثر أو خالت األثاٌل
أوالهكسان ،وٌعزى هذا التباٌن إلى أن المركبات الفٌنولٌة تستخلص بكفاءة عالٌة فً المذٌبات األكثر قطبٌة كما هو
الحال مع ال مٌثانول والذي هو أكثر قطبٌة من بقٌة المذٌبات األخرى المستخدمة فً الدراسة (Oszoy
وأخرون ،)2007،وأٌضا ماذكره  Senevirathanوآخرون ()2006من أن المذٌبات األكثر قطبٌة مثل المٌثانول
تستخلص مركبات فٌنولٌة أكثر مقارنة عند أستخدام مذٌبات أقل قطبٌة مثل الهكسان والكلوروفورم ،هذه النتائج قد
تكون مقاربة أو مختلفة مع ما وجده عدد من الباحثٌن منهم  Univerوآخرون( )2009والذي ذكران محتوى ثمار
السماق من المواد الفٌنولٌة الكلٌة وبأستخدام المٌثانول كوسط أستخالص 497ملغم حامض كالٌك/غم مستخلص
مجفف ،وكذلك ماذكره  Kossahوأخرون ( )2010من أن كمٌة المواد الفٌنولٌة فً ثمار السماق السوري
والصٌنً وبأستخدام األٌثانول كوسط أستخالص159و 150ملغم حامض كالٌك/غم مستخلص مجفف،وٌعزى هذا
االختالف إلى ماذكرة  Zhangوآخرون ( )2010من أن أختالف طرق األستخالص ونوعٌة المذٌبات المستخدمة
والعوامل الوراثٌة للنبات وظروف تربٌته وطرق التعبٌر عن المحتوى الفٌنولً كلها عوامل تؤدي إلى تباٌن النتائج
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الجدول(:)1رٌع األستخالص (غم مستخلص100/غم وزن جاف) والمحتوى الفٌنولً الكلً ( ملغم حامض
الكالٌك/غم مستخلص مجفف)لثمار السماق األحمر المجفف.
Table(1): Yield extract and total phenol content of dried red sumac fruits.
نوع المذٌب
Solvent type

مٌثانول
Methanol
أٌثانول
Ethanol
أسٌتون
Aceton
ثنائً أثاٌل األٌثر
Diethyl ether
خالت األثاٌل
Ethyl acetate
هكسان
Hexan

الصفة
Properties
رٌع األستخالص
Yield extract
))%

المحتوى الفٌنولً الكلً
Total phenol content
mg gallic acid/g dried extract

26.10 a

177.08 a

21.72 b

161.52 b

18.74 c

138.35 c

14.09 d

105.11 d

12.81 e

94.57 e

8.49 f

63.82 f

األحرف المتشابه عمودٌا التختلف معنوٌا عند مستوى()0.05

 -2الفعالية المضادة للألكسدة للمستخلصات الخام المجففة لثمار السماق األحمرٌ:بٌن الجدول ( )2قٌم قوة األختزال
(معبرا عنها باألمتصاص على طول موجً700نانومٌتر) للمستخلصات الخام المجففة لثمار السماق األحمر
بالمذٌبات المستخدمة فً الدراسة وللتراكٌز 0.2و 0.4و 0.6و 0.8و 1ملغم مستخلص خام مجفف/مل ،لوحظ من
النتائج أن قٌم األمتصاص وللتراكٌز المختلفة من المستخلص المٌثانولً المجفف أعلى معنوٌا ( )0.05مقارنة قٌم
األمتصاص للعٌنات المستخلصة بالمذٌبات األخرى وللتراكٌز ذاتها ،حٌث بلغ متوسط قٌمة األمتصاص للعٌنات
المستخلصة بالمٌثانول وللتركٌز1ملغم/مل  ،2.3ومتوسطات قٌم األمتصاص وللعٌنات المستخلصة باألٌثانول
واألسٌتون وثنائً أثاٌل األٌثر و خالت األثاٌل والهكسان  1.8و 1.2و  1.2و 1.0و1.0على التوالًٌ ،عزى هذا الى
كون المستخلص المٌثانولً ذو محتوى أعلى من المواد الفٌنولٌة مقارنة بمحتوى العٌنات المستخلصة بالمذٌبات
األخرى المستخدمة فً الدراسة،حٌث ذكر  Sultanaوأخرون ( )2009أن المذٌبات األكثر قطبٌة تستخلص مركبات
فٌنولٌة بكمٌة اكبر فً دراستهم حول تأثٌر نوعٌة وسط األستخالص على محتواة من المواد الفٌنولٌة .بٌنت الدراسة
من الجدول نفسه أن زٌادة التركٌز لكافة المستخلصات بالمذٌبات المختلفة أدى إلى زٌادة معنوٌة( )0.05فً قٌم
األمتصاص (قوة أختزال أعلى) ،حٌث بلغت قٌم األمتصاص للعٌنات المستخلصة بالمٌثانول واألٌثانول واألسٌتون
وثنائً أثاٌل األٌثر وخالت األثاٌل والهكسان وللتركٌز  0.2ملغم/مل 1.3و  0.9و 0.7و 0.7و  0.7و 0.5على
التوالً ،وللتركٌز1ملغم/مل  2.3و 1.8و 1.2و 1.0و 1.2و 1.0على التوالًٌ ،ستنتج من هذه النتائج أن قوة
األختزال للعٌنات المدروسة تعتمد على تركٌز المستخلص،هذا ٌعنً وجود مركبات رٌدكتونٌة أختزالٌة بكمٌة أكبر
فً حالة أستخدام تراكٌز أعلى من المستخلصٌ ،تفق هذا مع ماذكره  Faujanواخرون ( )2007فً دراستهم على
الفعالٌة المضادة للألكسدة لمستخلصات بعض النباتات المالٌزٌة من أن زٌادة تركٌز المستخلص أدى إلى زٌادة قٌم
األمتصاص وبدورة منح قوة أختزال أعلى(فعالٌة مضادة لألكسدة أعلى) ،وبالمقارنة مع قوة األختزال لعٌنة المقارنة
األٌجابٌة  ،BHTفأنها منحت أعلى قٌمة أمتصاص (أعلى قوة أختزال) ولكافة التراكٌز المستخدمة مقارنة بقٌم
األمتصاص (قوة األختزال) لمستخلصات ثمار السماق األحمر بالمذٌبات المختلفة والتً ٌمكن ترتٌب قوة األختزال
للمستخلصات الخام المختلفة لثمار السماق كالتالً:المٌثانول >األٌثانول>األسٌتون>ثنائً أثاٌل األٌثر>خالت
األثاٌل>الهكسان.
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الجدول (: )2قوة األختزال ( أمتصاص  700نانومٌتر) للمستخلصات الخام لثمار السماق األحمرالمجففة .
Table(2): Reducing power (absorbance 700 nm) for the raw extracts of dried red sumac
fruits
نوع المذٌب
التركٌز
Solvent type
)ملغم/غم(
BHT
هكسان
خالت
ثنائً اثاٌل
اسٌتون
اٌثانول
مٌثانول
Conc.
االثاٌل
األٌثر
Hexan
Aceton
Ethanol Methanol
)(mg\gm
Ethyl
Diethyl
acetate
ether
0.2

1.3 ef

0.9 h

0.7 h

0.7 h

0.7 h

0.5 h.i

3.1 c

0.4

1.5 e

1.2 f

0.9 g

0.9 g

1.1 f

0.7 h

3.5 b

0.6

2.1 d

1.5 e

1.2 f

1.0 fg

1.2 f

0.9 g

3.9 a

0.8

2.2 d

1.5 e

1.2 f

1.1 f

1.3 ef

1.0 fg

3.9 a

1.0

2.3 d

1.8 e

1.2 f

1.0 fg

1.2 f

1.0 fg

3.8 a

األحرف المتشابه ضمن األعمدة التختلف معنوٌا عند مستوى()0.05

تشٌر النتائج من الجدول( )3قابلٌة المستخلصات الخام المجففة لثمار السماق األحمر بالمذٌبات المستخدمة فً
الدراسة على كبح قصر صبغة البٌتا-كاروتٌن من قبل نواتج أكسدة حامض اللٌنولٌك ،أوضحت النتائج أنخفاض
مستمر فً النسب المئوٌة للفعالٌة المضادة لألكسدة لعٌنة المقارنة السلبٌة،وأٌضا العٌنات المعاملة بالمستخلصات
الخام وبالمذٌبات المستخدمة وبتركٌز 2،0ملغم مستخلص خام مجفف/مل وخالل فترات التحضٌن صفر و  15و30
و 45و 60و 75و  90و 105و120دقٌقة ،فٌما لوحظ شبة أستقرار فً النسب المئوٌة للفعالٌة المضادة لألكسدة
لعٌنات المقارنة األٌجابٌة ( )BHTوالمضافة إلى نظام صبغة البٌتا-كاروتٌن وحامض اللٌنولٌك
بتركٌز2،0ملغم 1/BHTمل خالل فترات التحضٌن المذكورة سابقا،وأن أعلى أنخفاض فً النسب المئوٌة للفعالٌة
المضادة لألكسدة كان لعٌنات المقارنة السلبٌة وأقل أنخفاض كان للعٌنات المضاف لها  ،BHTبٌنما العٌنات
المضاف لها المستخلصات الخام المجففة لثمار السماق وبأستخدام المذٌبات كل على حدى أعطت فعالٌة مضادة
لألكسدة أعلى معنوٌا ( )0.05مقارنة بالنسبة المئوٌة للفعالٌة المضادة لألكسدة لعٌنة المقارنة السلبٌة،مما ٌستدل أن
لعٌنات المستخلصات الخام لثمار السماق وبالمذٌبات المختلفة لها فعالٌة مضادة لألكسدة وان كانت ذات قٌم أقل
للفعالٌة المضادة لألكسدة مقارنة بالفعالٌة المضادة لألكسدة للعٌنات المضاف لها ال BHTبأجراء أختبار كبح قصر
صبغة البٌتا -كاروتٌنٌ ،عزى هذا الى كون المستخلصات الخام لثمار السماق عبارة عن مزٌج من المركبات
المختلفة التركٌب مما أدى الى تداخلها مع المركبات المضادة لألكسدة مثل المركبات الفٌنولٌة وغٌرها ومن ثم
خفض تأثٌرها المضاد لألكسدة ،وأٌضا لكون إل BHTعبارة عن مركب فٌنولً نقً مما منح فعالٌة أعلى كمادة
مضادة لألكسدة عند أستخدامه ( Kosarوأخرون .)2007،لوحظ من النتائج ومن الجدول ذاته وبمقارنة قٌم النسب
المئوٌة لل فعالٌة المضادة لألكسدة للعٌنات المعاملة بالمستخلصات الخام لثمار السماق األحمر المجففة وبالمذٌبات
المستخدمة كل على حدى ،أن العٌنات المعاملة بالمستخلص المٌثانولً ذات فعل وقائً ضد األكسدة (والمؤدٌة الى
قصر صبغة البٌتا – كاروتٌن بنواتج أكسدة حامض اللٌنولٌك) أعلى معنوٌا ( )0.05مقارنة بقٌم أقل للفعالٌة
المضادة لألكسدة للعٌنات المعاملة بالمستخلصات الخام األٌثانولٌة أواألسٌتونٌة أو بثنائً أثاٌل األٌثر أو خالت
األثاٌل أو الهكسان ،وهذا ٌتفق مع ما وجد من نتائج هذه الدراسة من كون المستخلص المٌثانولً الخام لثمار
السماق ذو محتوى من المركبات الفٌنولٌة أعلى معنوٌا ( )0.05مقارنة بالمحتوى الفٌنولً لبقٌة المستخلصات
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األخرى المستخدمة فً الدراسة ،وهذا ٌتفق مع ماوجده  Sultanaوآخرون ( )2009فً دراستهم حول مقارنة
األستخالص بالمٌثانول واألٌث انول على الفعالٌة المضادة لألكسدة لبعض النباتات الطبٌة ،بٌنت النتائج التحلٌل
األحصائً وجود فروق معنوٌة ()0.05بٌن النسب المئوٌة للفعالٌة المضادة لألكسدة بأستخدام أختبار كبح صبغة
البٌتا–كاروتٌن فً نظام حامض اللٌنولٌك لعٌنات المقارنة السلبٌة وعٌنات المقارنة األٌجابٌة ( )BHTوأٌضا
للعٌنات المعاملة بالمستخلصات الخام المجففة بأستخدام المذٌبات المذكورة سابقا لثمار السماق األحمر.
الجدول(:)3النسبة المئوٌة لكبح قصر صبغة بٌتا -كاروتٌن للمستخلصات الخام لثمار السماق األحمر المجففة.
Table(3):Percent B-Carotene bleaching scavenging of dried crud sumac fruits extracts
فترة التحضٌن
(دقٌقة)
Incubation
)period(Min.

نوع المعاملة
Treatment
ثنائً أثاٌل
األٌثر
Diethyl
ether

خالت
األثاٌل
Ethyl
acetate

هكسان
Hexan

98 a

98 a

98 a

98 a

98 a

98 a

98 a

98 a

62 i

98 a

93 ab

88 cb

85 c

81 d

81 d

74 ef

51 k

98 a

86 c

80 d

74 ef

72 f

70 f

59 i

42 m

96 a

81 d

76 e

69 fg

69 fg

65 h

47 l

31 o

96 a

77 e

71 f

66 h

64 h

60 i

41 m

22 q

96 a

73 ef

65 h

61 i

61 i

57 ij

37 n

17 s

93ab

70 f

62 hi

57 ji

55 j

51 k

30 o

10 t

91 b

70 f

59 i

52 k

51 k

47 l

27 p

8 u

90 b

66 h

54 j

48 l

46 l

42 m

21 r

بدون معامله
Untreated

BHT
أسٌتون
أٌثانول
مٌثانول
Aceton Ethanol Methanol

0
15
30
45
60
75
90
105
120
األحرف المتشابة ضمن األعمدة التختلف معنوٌا عند مستوى(.)0.05

ٌبٌن الجدول( )4قابلٌة المستخلصات الخام لثمار السماق اآلحمر بأستخدام المذٌبات المستخدمة فً الدراسة على
كبح تحلل بٌروكسٌد الهبٌدروجٌن ،أوضحت النتائج أن كافة عٌنات المستخلصات الخام لثمار السماق سواء
بالمٌثانول أو األٌثانول أو األسٌتون أو ثنائً أثاٌل األٌثر او خالت األثاٌل أو الهكسان وبالتراكٌز المستخدمة لها
القدرة على كبح تحلل بٌروكسٌد الهٌدروجٌن ،وأن المستخلص المٌثانولً له فعالٌة على كبح تحلل بٌروكسٌد
الهٌدروجٌن أعلى معنوٌا ( )0.05مقارنة بالنسب المئوٌة لكبح تحلل بٌروكسٌد الهٌدروجٌن للعٌنات المعاملة
بالمستخلصات و بالمذٌبات األخرى المستخدمة بالدراسة بسبب أحتواء المستخلص المٌثانولً على مواد فٌنولٌة
أكثر مقارنة بالمستخلصات األخرى ذات المحتوى األقل من هذه المركبات (الحظ جدول  )1ولكافة التراكٌز
المستخدمة  ،تشٌر النتائج من الجدول نفسه أن زٌادة تركٌز المستخلصات المختلفة والمضافة الى العٌنات المختبرة
أدى الى زٌادة النسب المئوٌ ة لكبح تحلل بٌروكسٌد الهٌدروجٌن ،مما ٌعنً أن التركٌز األعلى من المستخلصات
الخام ذو محتوى أعلى من المواد المضادة لألكسدة مما منح التراكٌز األعلى من المستخلصات الخام المختلفة فعالٌة
أعلى لكبح تحلل بٌروكسٌد الهٌدروجٌن الى أوكسجٌن فعال وجذر الهٌدروكسٌل والتً هً عبارة عن عوامل
مؤكسدة قوٌة( Senvirathinوأخرون  .)2006،أوضحت النتائج ومن الجدول نفسه أن عٌنة المعاملة األٌجابٌة
( )BHTمنحت قابلٌة كبح أعلى لتحلل بٌرو كسٌد الهٌدروجٌن مقارنة بنسب الكبح لتحلل بٌروكسٌد الهٌدروجٌن
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ولكافة العٌنات المعاملة بالمستخلصات الخام بالمذٌبات المستخدمة بالدراسة ،وٌعزى هذا الى أن المستخلصات الخام
لثمار السماق األحمر عبارة عن مزٌج من المركبات سواء فٌنولٌة أو غٌر فٌنولٌة والتً أدى وجودها الى التداخل
فً الفعل ا لمضاد لألكسدة للمركبات الفٌنولٌة مقارنة بال()BHTكمركب فٌنولً نقً والذي أستخدم فً األختبار
كعٌنة مقارنة أٌجابٌة.
الجدول(: ) 4النسبة المئوٌة لكبح تحلل بٌروكسٌد الهٌدروجٌن للمستخلصات الخام لثمار السماق األحمر المجففة.
Table(4):Percent hydrogen peroxide hydrolysis scavenging of dried crud sumac fruits.
نوع المعاملة
Treatment
التركٌز
(ملغم/مل)
ثنائً أثاٌل

6 q

أسٌتون
Aceton

األٌثر
Diethyl
ether

0.2

94 a

26 l

21 m

17 n

15 o

11 p

0.4

94 a

57 g

50 h

46 i

42 j

31 kl

22 m

0.6

94 a

74 d

61 f

55 g

51 h

43 ij

29 l

0.8

95 a

85 b

76 cd

70 e

67 e

52 h

38 k

1.0

95 a

88 b

78 c

74 d

69 e

58 f

44 ij

Conc.

BHT

)(mg\gm

أٌثانول
مٌثانول
Ethanol Methanol

خالت األثاٌل
Ethyl
acetate

هكسان
Hexan

األحرف المتشابة ضمن األعمدة التختلف معنوٌا عند مستوى(.)0.05

ٌالحظ من الجدول ( )5قابلٌة مستخلصات ثمار السماق األحمر المجفف وبالمذٌبات المستخدمة بالدراسة على
كبح أكسدة حامض اللٌنولٌك بوجود ثاٌوسٌانات الحدٌدٌك ()FTCمن خالل قٌاس أمتصاص لون العٌنة المعاملة
بالمستخلص عند طول موجً  500نانومٌتر ،بٌنت النتائج أن عٌنات المقارنة السلبٌة منحت قٌم أمتصاص أعلى
معنوٌا ( )0.05مقارنة بقٌم امتصاص العٌنات المعاملة بالمستخلصات المختلفة لثمار السماق والمضافة بتركٌز 0.2
ملغم مستخلص خام مجفف/مل ٌ ،ستدل من هذه النتائج على أن لهذة المستخلصات بالمذٌبات المختلفة القدرة على
أعاقة األكسدة ،أوضحت النتائج من الجدول ذاته أن المستخلص الخ ام المٌثانولً منح قٌم أمتصاص أقل معنوٌا
( )0.05مقارنة بقٌم األمتصاص لبقٌة العٌنات المعاملة بالمستخلصات األخرى بسبب أحتواء المستخلص المٌثانولً
على مركبات فٌنولٌة أكثر مقارنة ببقٌة المستخلصات بالمذٌبات األخرى والمستخدمة بالدراسة سواء باألٌثانول أو
األسٌتون أو ثنائً أثاٌل أألٌثر أو خالت األٌثر أو الهكسان وبالتراكٌز المستخدمة .تبٌن النتائج ومن الجدول ذاته أن
العٌنات المعاملة بال  BHTوبالتراكٌز المستخدمة منحت قٌم أمتصاص أقل معنوٌا()0.05مقارنة بقٌم األمتصاص
لعٌنات المستخلصات بالمذٌبات المستخدمة ولكافة التراكٌز ،وٌعزى هذا الى ماذكر سابقا من كون المستخلصات
عبارة عن مزٌج خام من المركبات سواء أن كانت مضادة أو غٌر مضادة لألكسدة ،وهذه النتائج تتفق مع ماوجدة
كل من Pechalوأخرون() 2006فً دراستهم على الفعالٌة المضادة لألكسدة لبعض المخلفات الثانوٌة لمصانع
األغذٌة و Kosarوأخرون( )2007على الفعالٌة المضادة لألكسدة لثمار coriaria Rhusو Erkanوأخرون
() 2008فً دراستهم على الفعالٌة المضادة لألكسدة ألوراق أكلٌل الجبل وحبة البركة وحامض الكارنوسٌك.
الجدول( :)5فعالٌة كبح أكسدة حامض اللٌنولٌك(أمتصاص  500نانومٌتر) للمستخلصات الخام لثمار السماق
األحمر المجففة) 02.0ملغم/مل) بأختبار. F.T.C.
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Table(5): Linoleic oxidation scavenging activity (absorbanc 500 nm)of dried crud
sumac fruits extracts(0.02mg/ml) by F.T.C. assay
Treatment نوع المعاملة
خالت
األثاٌل
Ethyl
acetate

ًثنائ
أثاٌل
األٌثر
Diethyl
ether

أسٌتون
Aceton

0.30 g

0.27 h

0.27 h

0.24 hi

0.19j

0.19 j

0.39 e

0.35 f

0.33fg

0.29gh

0.22j

0.40 ge 0.38 ge

0.34gf

0.29g

هكسان
Hexan

0.47 d

أٌثانول
مٌثانول
Ethanol Methanol

BHT

بدون معاملة

فترة التحضٌن
)(ساعة

Untreated

Incubation
period(hr.)

0.07k

0.55c

24

0.20j

0.08k

0.61 b

48

0.23j

0.08k

0.70a

72

.)0.05(األحرف المتشابة ضمن األعمدة التختلف معنوٌا عند مستوى

نستنج من هذة الدراسة أن المستخلص الخام لثمار السماق األحمر المجفف وبالمذٌبات المستخدمة ذات فعالٌة
وأنة ٌمكن أعتبار مستخلص ثمار، وأن المستخلص المٌثانولً منح أعلى فعالٌة مضادة لألكسدة،مضادة لألكسدة
ًالسماق األحمر مصدرا لمضادات األكسدة الطبٌعٌة والذي ٌمكن أستخدامه كبدٌل لمضادات األكسدة الصناعٌة ف
.التصنٌع الغذائً باألضافة إلى كونه مادة منكهة وملونة
DEMONSTRATION OF SUMAC FRUITS EXTRACTS ACTIVITY AS
ANTIOXIDANTS
M.M. Al-Zubaidy
Food Science Dept. College of Agric. & Forestry Mosul University/Iraq
most_maz@yahoo.com
ABSTRACT
A antioxidant activities of red sumac fruits (semi ripe) (Rhus coriaria) extracts were
evaluated and compared with Butylated Hydroxy Toluene (BHT) as a positive control
compared sample by using reducing power test, B-Carotene bleaching test, Hydrogen
peroxide scavenging activity test and FTC (Ferric thiocyanate) assay. Red sumac
fruits were extracted with different solvents (methanol, ethanol, aceton, diethyl ether,
ethyle acetate and hexan). The properties of extraction solvents significantly affected
extraction yield ,total phenolic compounds and antioxidant activity of red sumac
extract, methanol(80%) gave highest extracted yield from red sumac fruits. Also
methanolic extract showed highest content of total phenolic compounds compared
with other extraction solvents used in study. The methanolic cude extract of red
sumac fruits had better antioxidant activity compared with samples treated with
extracts by other extraction solvents. The antioxidant activities could be arranged as
follow :BHT< Methanolic extract< Ethanolic extract< Aceton extract< Diethyl ether
extract < Ethyl acetate< extract < Hexan extract.
Keywords: Antioxidant activity, Red Sumac, Extraction solvent.
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