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چكيده
مقدمه و هدف :اولئوروپين ماده اصلي برگ زیتون است که اکثر خواص فارموکولوژیک برگ زیتون مربوط
به آن مي باشد .هدف اصلي در این پژوهش بررسي امكان به کارگيري برگ زیتون در صنایع غذایي

نوع مقاله :پژوهشی

(صنعت کيک) و به دنبال آن استفاده از خواص دارویي آن است.

موضوع :مواد غذایی

روش تحقيق :در تحقيق حاضر عصاره اتانولي برگ زیتون در سطوح  0/4 ،0/3 ،0/2 ،0/1 ،0گرم (نسبت به

کليد واژگان :


اولئوروپین
عصاره



HPLC



فارموکولوژیک



 50گرم آرد) به خمير کيک اسفنجي افزوده شد و ميزان اولئوروپين آن به وسيله دستگاه  HPLCاندازه
گيري شد ،هم چنين آزمون حسي هدونيک پنج نقطه اي با حضور بيست پنليست انجام گرفت و صفاتي
مانند طعم ،پس طعم ،بافت ،رنگ ،بو و پذیرش کلي مورد ارزیابي قرار گرفت
نتایج و بحث :طبق آزمون حسي انجام شده  ،نمونه حاوي  0/1گرم عصاره ،از نظر فاکتورهاي طعم و پس
طعم تفاوت معني داري با نمونه شاهد نداشت؛ عالوه بر آن در مورد فاکتور بافت ،نمونه هاي حاوي  0/1و
 0/2گرم عصاره از نظر مصرف کننده تفاوت معني داري با نمونه شاهد نداشتند .به طور کلي تنها سطح 0/1
گرم عصاره (به ازاي  50گرم کيک) از نظر مصرف کننده قابل پذیرش بود که در آن  0/003گرم اولئوروپين
موجود بود .همچنين از نظر ميزان چربي ،پروتئين و خاکستر اختالف معني داري بين تيمارها مشاهده
نشد.
توصيه کاربردي /صنعتي :برگ زیتون حاوي اولئوروپين به عنوان منبع غني از مواد فنوليک با خواص
دارویي فراوان ميتواند در صنایع غذایي به خصوص کيک استفاده شود.

 .1مقدمه
زیتون گیاهی است متعلق به تیره اولیاسه با نام علمی

استفاده دارویی از برگ زیتون اولین بار در مصر باستان کشف

 ، Olea europaea Lدر مناطق مدیترانه به طور خودرو رشد

شده است به طوریکه آن را نشانه و سمبلی از قدرت آسمانی می

کرده ولی در بیشتر نقاط دنیا کشت می شود .برگ های درخت

دانستند ( .)Özkaya, 2011اولین گزارش رسمی ساخت دارو از

زیتون حاوی ترکیبات فنلی ،ترپنی ،ترکیبات محلول در چربی،

عصاره برگ زیتون در ارتباط با درمان تب و ماالریا در سال 1854

کربوهیدراتها ،پروتئین ها و مواد معدنی هستند.

منتشر شد (.)Khalil et al., 2010
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برگهای این گیاه خاصیت ضدمیکروبی (ضدباکتری،

ضدسرطان ،کاهش فشارخون و کلسترول همه از جمله خواص این

ضدقارچی و ضد ویروسی) و خاصیت آنتیاکسیدانی دارد

ماده ارزشمند است ( .)Haloui et al., 2011میزان اولئوروپین

(  .)Keskın et al., 2012همچنین برگ های این گیاه ملین

میتواند به باالتر از  140میلی گرم بر گرم ماده خشک در زیتون-

است که سبب بهبود تبخال ،سردرد و نیروبخشی بدن )طوالبی و

های تازه و جوان برسد این در حالی است که میزان آن در برگ

همکاران (1390 ،و دارای خاصیت ضد التهابی و ضد آترواسکلروز

معادل  90-60میلی گرم در گرم ماده خشک است ( Tayoub et

است ( .)Khalil et al., 2010خاصیت ضدسرطانی و تأثیر این

.)al., 2012

گیاه در درمان بیماریهای تیروئید ،ماالریا و ویروس  HIV-1به

در مقایسه مقادیر اولئوروپین برگ های زیتون از مناطق

اثبات رسیده است (Tayoub et al., 2012; Silva et al.,

مختلف ایران ،بیشترین میزان اولئوروپین درعصاره برگهای

) .2006از خواص دیگر آن میتوان به کاهش فشار خون اشاره

درخت زیتون از نواحی شمال و جنوب ایران به دست آمده است

کرد ،به طوری که یک گرم از برگ زیتون میتواند فشار خون

( .)Ansari et al., 2011در فصل بهار میزان اولئوروپین برگها

سیستولیک و یا دیاستولیک را کاهش دهد (صابری و همکاران،

در مقایسه با فصل پاییز بیشتر است (.)Tayoub et al., 2012

 .)1387برگ زیتون در درمان دیابت و کاهش قند خون و تقویت

این در حالی است که تنها تفاوت اندکی در میزان اولئوروپین

سیستم ایمنی بدن موثر است (Amin et al., 2013; Abu-

میان برگهای نابالغ و رشد یافته وجود دارد ( & Malik

 .)Zeiton & Abu-albasal, 2013همچنین این گیاه در کاهش

 .)Bradford, 2006اولئوروپین استخراج شده بعد از فیلتراسیون

کلسترول خون و اسیداوریک نقش دارد (پورنورمحمدی و هم-

و در صورت نیاز پیش تغلیظ و مشتق سازی برای تجزیه به طور

کاران .)1388 ،عصاره برگ زیتون سیستم های دفاع آنتی-

متداول به ستون  GCو یا

8

اکسیدانی بدن مانند کاتاالزو سوپراکسی دیسموتاز 1را تقویت می-

تزریق می شود )انصاری و همکاران.)1389 ،

5

،HRGC7،HPLC6

()DAD/MS

مهدویان مهر و حدادخداپرست ( )1387عصاره برگ های

کند (اسماعیلی دهج و همکاران.)1391 ،
2

ترکیباتی از جمله سکوریدها (اولئوروپین ) و ترکیبات

زیتون را بر خواص آنتیاکسیدانی روغنهای نباتی تجاری مورد

فالونوئید (آپیجنین ،کامیفرول و لوتئین) ،ترکیبات فنولی

ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که عصاره برگ زیتون

(اسیدکافئیک ،تیروزول و هیدروکسیتیروزول )3و ترپنها

باعث افزایش پایداری روغن می شود ،این در حالی است که میزان

(ترپنوئیکاسید 4و اولئونولیکاسید )5در برگهای زیتون وجود

ظرفیت آنتی اکسیدانی این گیاه تقریباً دو برابر برگ چای و چهار

دارد ( Ansari et al., 2011؛ مهدیان مهر و حدادخداپرست،

برابر بیشتر از ویتامین ث است.

 .(1387اولئوروپین از جمله ترکیبات تلخ اصلی با فرمول مولکولی

تحقیق و بررسی علمی و کاربردی برگ زیتون با توجه به

 C25H32O13و وزن مولکولی  540گرم بر مول است و از یک استر

دسترسی آن در تمامی فصول ،گسترش آن در تمامی نواحی و

هتروسیکلیک النولیک اسید و دی هیدروکسی فنیل اتیل الکل

خواص دارویی فراوانی که به آن اشاره شد ،توصیه میشود .در

تشکیل شده است ( .)Briante et al., 2000اولئوروپین در سال

همین راستا ،به منظور بررسی افزودن عصاره برگ زیتون به یک

 1908توسط برکلوت و وینتیلسکو شناسایی شد (جایمند و هم

نوع کیک اسفنجی و اندازهگیری میزان اولئوروپین در کیک

کاران .)1388 ،عمده خواص فارماکولوژیک برگ زیتون ناشی از

تولیدی به عنوان پژوهشی که تاکنون انجام نگرفته است مطالعه

این ترکیب می باشد (صابری و هم کاران .)1387،خواصی چون

حاضر به مرحله اجرا درآمد.

دور کنندگی حشرات ،گشادکنندگی عروق ،ضدالتهاب ،ضد تب،
1-Superoxide dismutase
2-Oleuropein
3-Hydroxytyrosol
4-Terpenic Acids
5-Oleanolic acid

6-High Performance Liquid Chromatography
7-High-Resolution Gas Chromatography
)8-Diodea Array Detector/Mass Spectometry(DAD/MS
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کیک حاوی  0/1گرم عصاره از نظر میزان اولئوروپین توسط

 .2مواد و روش ها

دستگاه  HPLCمورد ارزیابی قرار گرفت.

 .1-2آماده سازی کیک

 .1-3-2ویژگی های دستگاه  .HPLCمدل دستگاه مورد استفاده

برای تهیه خمیر کیک ،روش شکر خمیر بود به طوری که

 Young Lin Acme 2000دارای دو پمپ و دو دتکتور UV

ابتدا روغن و شکر به مدت  10دقیقه به وسیله همزن برقی

و  Photodiode UVبوده که اولی در طول موج  280نانومتر و

مخلوط میشوند سپس تخم مرغها در چهار قسمت اضافه و بعد از

دومی در طول موج  400-200نانومتر تنظیم شد .ستون مورد

آن همهی مواد پودری الک شده افزوده می شوند و در آخرین

استفاده  C18 Reverse-phaseساخت کشور کره جنوبی با طول

مرحله آب اضافه میشود .در هر مرحله عملیات مخلوط کردن به

 15سانتیمتر و قطر داخلی  4/6میلی متر که اندازه ذرات آن 5

مدت  5دقیقه صورت گرفت .خمیر تهیه شده در قالبهای 50

میکرومتر بود .ظرفیت لوپ مورد استفاده و مقدار نمونه تزریق

گرمی ریختهشد و در اجاق در دمای  190تا  230سانتیگراد به

شده  20میکرولیتر بود.

مدت  13تا  15دقیقه قرار داده شد .بعد از خنک شدن ،کیکها

 .2-3-2کالیبراسیون محلول استاندارد خارجی (تیروزول و

به وسیله دستگاه بسته بندی ،بسته بندی شدند .فرموالسیون

سیرینجیک اسید 0/030 .)9گرم تیروزول و  0/015گرم

کیک استفاده شده مطابق با جدول  1است.

سیرینجیک اسید به بالن حجمی  10میلی لیتری منتقل شد و با

جدول  .1فرموالسیون کیک اسفنجی
مواد مورد استفاده
آرد
روغن
شکر
تخم مرغ
بیکینگ پودر
وانیل
پودر آب پنیر
شیر خشک
آب

محلول متانول/آب ( )20/80حجمی-حجمی به حجم رسانده شد.

درصد (بر اساس وزن
آرد)
100
57
72
72
1/34
0/5
4
2
25

سپس  100میکرولیتر از آن به بالن حجمی  10میلی لیتری
منتقل شد و دوباره با محلول متانول/آب ( )20/80حجمی-حجمی
به حجم رسانده شد .غلظت نهایی محلول شامل  0/030میلی گرم
بر میلی لیتر سیرینجیک اسید و  0/015میلی گرم بر میلی لیتر
تیروزول است.

 .3-3-2آماده سازی محلول استاندارد داخلی (سیرینجیک اسید).
 0/015گرم سیرینجیک اسید در بالن حجمی  10میلی لیتری

 .2-2تهیه عصاره برگ زیتون

ریخته شد و با محلول متانول/آب ( )20/80حجمی-حجمی به

برگهای زیتون از درختچه های دانشگاه آزاد اسالمی واحد

حجم رسانده شد .سپس  1میلی لیتر از محلول به بالن حجمی

خوراسگان (اصفهان) جمعآوری شد و در سایه خشک و سپس

 100میلی لیتری منتقل شد و با محلول متانول/آب ()20/80

آسیاب گردید ،بعد از توزین با استفاده از اتانول  72درصد توسط

حجمی -حجمی به حجم رسانده شد .بنابراین غلظت نهایی

دستگاه سوکسلیه به مدت  72ساعت عمل عصاره گیری انجام

محلول  0/015میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد.

شد .سپس به وسیله دستگاه روتاری عمده میزان الکل جدا
گردید ،باقیمانده الکل نیز در دمای  25-30درجه سانتیگراد جدا

 .4-3-2آماده سازی نمونه 1/0207 .گرم از نمونه آسیاب و

شد و در نهایت عصاره به دست آمده در دمای  4درجه سانتیگراد

به لوله درب پیچ دار 10میلی لیتری منتقل شد ،سپس  1میلی
لیتر از محلول استاندارد داخلی به آن افزوده شد و با قرار دادن

نگهداری شد .عصاره تهیه شده از برگ زیتون در آب فرموالسیون

درب لوله به مدت  30دقیقه تکان داده شد بعد از آن 5 ،میلی

کیک حل شد و به مواد خمیر کیک افزوده شد.

لیتر محلول متانول/آب ( )20/80حجمی -حجمی اضافه کرده و

 .3-2اندازه گیری میزان اولئوروپین

به مدت  1دقیقه دیگر تکان داده سپس به مدت  15دقیقه در

از بین سطوح اضافه شده عصاره برگ زیتون تنها سطح 0/1

حمام اولتراسونیک در دمای محیط قرار داده و بعد از آن به مدت

گرم عصاره مورد پذیرش از طرف مصرف کننده قرارگرفت بنابراین

9 -syringic acid
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 25دقیقه با سرعت  5000دور بر دقیقه سانتریفوژ کرده ،در

جدول  .2برنامه شویش دستگاه ( HPLCگرادینت) مربوط به کیک

نهایت ،فاز رویی را با کمک سرنگ  5میلی لیتری و با فیلتر

حاوی عصاره برگ زیتون.

 0/45 PVDFمیکرومتری فیلتر شد .برنامه شویش دستگاه
( HPLCگرادینت) مطابق با جدول  2است.
بعد از اعمال برنامه شویش دستگاه 20 ،میکرولیتر از محلول
استاندارد خارجی درطول موج  280نانومتر به دستگاه تزریق شد
و میزان  RF10مطابق معادالت ( )1و ( )2برای  1میکروگرم از
تیروزول و  1میکروگرم سیرینجیک اسید محاسبه شد.

میزان
درصد
استو
نیتریل

میزان
درصد
متانول

2
25
30
50
50
2
2

2
25
30
50
50
2
2

میزان
درصد آب
H3PO4
 0/2درصد
()V/V
96
50
40
0
0
96
96

شدت
جریان
(میلی
لیتر بر
دقیقه)
1
1
1
1
1
1
1

زمان
(دقیقه)

0
40
45
60
70
72
82

معادله1
مساحت زیر سطح منحنی سینرجیک اسید
)میکرو گرم( وزن سینرجیک اسید

 .3نتایج و بحث

=RFsyr

اندازه گیری میزان اولئوروپین مطابق با شکل  1و جدول 3

معادله2

انجام گرفت.
مساحت زیر سطح منحنی تیروزول
)میکرو گرم( وزن تیروزول

=RFtyr

از طریق معادله ( )3میزان  RRFsyr/tyrمیشود:
معادله ()3
RFsyr
RFtyr

=RRFsyr/tyr

سپس  20میکرولیتر از محلول نمونه تهیه شده در طول موج 280
نانومتر به دستگاه تزریق شد .در نهایت میزان اولئوروپین از طریق
معادله ( )4محاسبه می شود.

شكل  .1کروماتوگرام اولئوروپین در کیک حاوی عصاره برگ زیتون

معادله ()4

جدول .3زمان بازداري ( )RTو سطح زیر نمودار اولئوروپین در کیک

وزن سینرجیک اسید××1000×RRFsyr/tyrسطح زیر اولئوروپینمنحنی
وزن نمونه×سطح زیر منحنی استاندارد داخلی

حاوی عصاره برگ زیتون

= اولئوروپین

Peak

(اولئو
روپین)
()13

 .4-2تجزیه آماری
در این تحقیق به منظور مقایسه تأثیر سطوح مختلف پودر

Area %

Type

]Area[mV*s

)RT(min

Index

0/3977

BB

131/3975

/5167
31

19

وزن نمونه (کیک) = 1/0207گرم

برگ زیتون بر دانسیته ،خواص حسی ،شیمیایی و بافتی کیک و

وزن سینرژیک اسید= 0/075

سطوح مختلف عصاره برگ زیتون بر خواص حسی کیک از طرح

5/4=RRFsyr/tyr

کامالً تصادفی با سه تکرار (تجزیه واریانس یک طرفه) و سپس

سطح زیر منحنی استاندارد داخلی = 815/76

مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن در سطح اطمینان  5درصد به

= 63/91188173

کمک نرم افزار  SPSSویرایش  18استفاده شد.

131/3975×1000×5/4×0/075
815/76×1/0207

= اولئوروپین

در کیک حاوی  0/1گرم عصاره برگ زیتون  0/064میلی گرم
بر گرم اولئوروپین در کیک موجود است.

10-Response Factors
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در آزمون حسی انجام گرفته نمونه حاوی  0/1گرم عصاره از

پورنورمحمدی ،ش ،.شریفیفر ،ف ،.طالبیان ،ا ،.خیاطیان ،م،.

نظر صفاتی مانند طعم و پس طعم تفاوت معنی داری با نمونه

شمسعلی ،ر .و مصلحی ،ا  .1388 .اثر برگ گیاه زیتون بر

شاهد نداشت ،این در حالی بود که بقیه تیمارها مورد پذیرش

افزایش انسولین ترشح شده با واسطه گلوکز از جزایر

مصرف کننده قرار نگرفتند .همچنین در مورد صفاتی نظیر طعم،

النگرهانس جدا شده از پانکراس رت  .فصلنامه گیاهان

رنگ و بو نمونه های  0/1و  0/2گرم تفاوت معنی داری با نمونه

دارویی.46-38 :28 ،

شاهد نداشتند .در مجموع تنها نمونه  0/1گرم از نظر مصرف

صابری ،م ،.بلوریان ،و .و کاظمی صالح ،د .1388 .تاثیر برگ زیتون

کننده قابل قبول بود و تیمارهای دیگر مورد پذیرش قرار نگرفتند.

بر فشارخون های مالیم تامتوسط و مقاوم به درمانهای

عالوه بر آن در بررسی شیمیایی ،تفاوت معنی داری در میزان

معمول فشار خون .فصلنامه گیاهان دارویی.59-27:52 ،

چربی ،پروتئین و خاکستر نمونه ها وجود نداشت .هرچند که در

مهدیان مهر ،ه .و حدادخداپرست ،م .1387 .بررسی استفاده از
عصاره برگهای زیتون به عنوان منبعی از پلی فنلها برای

میزان خاکستر روند افزایشی مشاهده شد.

پایداری اکسیداتیو و فعالیت آنتیاکسیدانی روغن های نباتی
تجاری ،اولین همایش برگزاری روغن زیتون ،تهران ،اسفند .
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