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های آزاد در بدن خود  ل ها و رادیکا  طور مداوم میزبان آنتی اکسیدان هریک از ما بهامروزه 

ی موارد از طریق  شوند و بقیه ها توسط خود بدن ساخته می  اکسیدان  هستیم. برخی از آنتی

تغذیه و خوردن غذاهای حاویِ آنتی اکسیدان که به عنوان غذاهای ضد التهاب نیز شناخته 

ها دربدن موجب پیری زودرس، اکسیدانشوند. پایین آمدن سطح آنتی شوند، تأمین می می

و  DNAهای معیوب در ساختار یافته، فعال شدن ژنهای جهشآسب بافتی، ایجاد سلول

ی نامناسب، تکیه بر داروها و قرار گرفتن در تغذیه شود.ایجاد فشار بر سیستم ایمنی می

های آزاد  های زیست محیطی، عاملی برای گسترش رادیکال معرض مواد شیمیایی و آالینده

اکسیدان باال حائزاهمیت است. نوشیدنی قهوه با است؛ بنابراین مصرف مواد غذایی با سطح آنتی

های مؤثر در کاهش میزان اکسیدانی؛ از جمله نوشیدنیدارا بودن مقادیر باالیی از ترکیبات آنتی

 .رودشمار میهای آزاد بهرادیکال

های برشته شده و های محبوب در سراسر دنیاست که از دانهترین نوشیدنیقهوه یکی از رایج

آید.گیاه قهوه بومی مناطق نیمه گرمسیریِ ی گیاه قهوه به دست میآسیاب شده

ی اصلی و تجاری آمریکا،آفریقا و برخی از جزایر جنوب و جنوبِ شرق آسیاست. دو گونه

ی شود. گونهی روبوستا میی عربیکا و قهوهشوند، شامل قهوهقهوه که بیشتر کشت می

شود، بومی ارتفاعات جنوب غرب اتیوپی، فالت عربیکا که موردتوجه ترین گونه محسوب می

ی روبوستا که بوما در جنوب شرق سودان و احتماال کوه مارسابیت در شمال کنیا است.گونه

به لحاظ تجاری از اهمیت کمتری برخوردار است، بومی نواحی غربی و مرکزی صحرای 

باشد. قهوه به عنوان یکی از مهم ترین منابع آفریقا از گینه تا اوگاندا و سودان جنوبی می

ی حضور رود. این موضوع به واسطهاکسیدانی در رژیم غذایی به شمار میترکیبات آنتی

-آنتی(. Nakayama.et al.2015مقادیر باالی ترکیبات فنولی و کافئین، در قهوه است )

های اکسیداسیون شناخته ی واکنشها ترکیباتی هستند که به عنوان بازدارندهاکسیدان

های آزاد تواند منجر به تولید رادیکالست که میشوند. اکسیداسیون واکنشی شیمیاییمی

-شوند که میای ایجاد میهای زنجیرههای آزاد واکنشی تولید این رادیکالبشود.در نتیجه

اکسیدان به عنوان پایان های موجودات زنده آسیب بزنند. انواع ترکیبات آنتیتواند به سلول

درمیان  (.salehi.et al.2018شوند )ای شناخته میهای زنجیرهی این واکنشدهنده

اکسیدانی مورد توجه هستند.برخی فنول ها به دلیل ویژگی های آنتیترکیبات گیاهی، پلی

اکسیدان دربرابر توانند به عنوان آنتیهای گیاهی میفنولمطالعات نشان داده است که پلی

ها به دو گروه اصلی فالونوئیدها و فنولهای اکسیداتیو عمل کنند. این پلیاسترس

-توان به فالونولی فالونوئیدها میشوند.ازجملهبندی میغیرفالونوئیدها تقسیم

توان به ها اشاره کرد. ازمیان ترکیبات غیرفالونوئید هم میها و فالونها،آنتوسیانیدین

(. هدف از این پژوهش Stagos.2019ها اشاره کرد )ها و تانناسیدهای فنولی،ساپونین

اسید و جلوگیری از ایجاد ترکیبات فرّار و -بررسی درصد مهار اکسیداسیون لینولئیک

 ..(Dapkevicius.et al.1998باشد )هیدروپراکسیدهای کونژوگه؛ می

 ها:مواد و روش

% حل شده و بعد از 01لیتر اتانولمیلی 011سبز و برشته شده در  گرم از پودر قهوه 4ابتدا 

 01ها تا حجم ساعت توسط دستگاه روتاری حالل )اتانول( حذف شده و نمونه 01مدت 

 07ای منتقل و طی های شیشهلیتر تغلیظ شدند. پس از آن محلول غلیظ شده به پلیتمیلی

 ساعت در زیر هود به طور کامل خشک شدند.

ی خشک شده اضافه ی استریل به عصارهلیتر آب دیونیزهمیلی 01پس از خشک شدن کامل، 

عنوان محلول مورد نظر برای دور سانتریفیوژ شدو محلول روشناور به 4111شده و محلول در 

ها مورد استفاده قرار گرفت.برای بررسی درصد مهار اکسیداسیون لینولئیک اسید انجام سنجش

 آلدریچ( به صورت زیر تهیه شد:-لینولئیک اسید )سیگما-ابتدا یک محلول پایه از بتاکاروتن

لیتر لینولئیک اسید و میکرو70لیتر کلروفرم حل شد. سپس میلی0گرم بتاکاروتن در میلی0/1

به آن اضافه و کامال مخلوط شد.سپس با تبخیر در خال کلروفرم تبخیر  41گرم توئینمیلی711

میلی لیتر آب اشباع شده از اکسیژن همراه با تکان شدید به آن اضافه 011گردید و 

میکرولیتر عصاره 001ی آزمایش منتقل شد ولیتر از محلول تهیه شده فوق به لولهمیلی7/0شد.

به آن اضافه شد. در تمامی این مراحل از بوتیلیت دهیدروکسی تولوئن به عنوان شاهد مثبت و 

ی درجه01میکرولیتر آب دیونیزه استفاده شد. پس از دو ساعت حمام آبگرم 001بالنک حاوی 

نانومتر، توسط اسپکتروفتومتر قرائت گردید. 401ها در طول موج گراد جذب نوری نمونهسانتی

ها با زمان صفر و از روی میزان پایداری رنگ زرد ی جذب نوری نمونهدرصد مهار از مقایسه
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 های برشته شدهدرصد مهار اکسیداسیون لینولئیک اسید برای نمونه-0جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های سبزدرصد مهاراکسیداسیون لینولئیک اسید برای نمونه-7جدول

های رست باتوجه به جدول های ارائه شده، درصد مهار اکسیداسیون لینولئیک اسید برای نمونه

سازی و ی این است که فرایند برشتهدهندههای سبز است. این امر نشانشده باالتر از نمونه

اکسیدان ها و آلکالوئیدها در ایجاد ترکیبات آنتیفنولآزادشدن ترکیبات مؤثر قهوه از جمله پلی

( در پژوهشی، نتایج مشابه را دررابطه با 7102وهمکاران ) Gomez کند.نقش اساسی ایفا می

وهمکاران نیز       Fidriannyچنین، درصد مهار اکسیداسیون لینولئیک اسید، ارائه کردند. هم

ی ی قهوهشدههای سبز و برشتهاکسیدانی دانه( نتایج مشابهی را برای فعالیت آنتی7102)

 عربیکا ارائه کردند.

 درصد مهاراکسیداسیون لینولئیک اسید نام نمونه

Ethiopia Heirloom1 77.46 

Ethiopia Heirloom2 94.22 

Ethiopia Heirloom3 76.35 

Rwanda Redbourbon 81.54 

Ethiopia Heirloom4 92.71 

Tanzania Bourbon 92.72 

 درصد مهاراکسیداسیون لینولئیک اسید نام نمونه

Ethiopia Heirloom1 61.38 

Ethiopia Heirloom2 60.80 

Ethiopia Heirloom3 62.48 

Rwanda Redbourbon 69.61 

Ethiopia Heirloom4 70.65 

Tanzania Bourbon 69.78 




