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كاسنی ریشه ای



اینولین



شد .خشک کردن خالل ها در آون سيرکوله دار ودماي  ۰۶درجه سانتيگراد انجام گرفت .براي اندازه گيري

خشك كردن

اینولين از دستگاه  HPLCو براي اندازه گيري رنگ عصاره از دستگاه رنگ سنج در طول موج  ۰۲۶نانومتر



رنگ عصاره



استفاده گردید.

HPLC

عصاره از روش دیفوزیون و نسبت آب به خالل  ۵به  1و دماي  ۰۶درجه سانتيگراد و  pHبرابر با  ۵استفاده

نتایج و بحث :بيشترین مقدار اینولين براي خالل تازه در زمان  ۰۶و درمورد خالل خشک در زمان 11۶
دقيقه استخراج گردید .اگرچه خشک کردن به طور معني دار باعث کاهش در ميزان اینولين در ریشه
چيكوري نميشود اما به طور چشمگير باعث افزایش زمان استخراج تا  ۲برابر مي گردد .همينطورخشک
کردن به طور معنادار باعث کاهش رنگ عصاره استخراج شده از خالل چيكوري ميشود که بدليل اثر
آنزیم بري در حين فرایند خشک کردن ميباشد.
توصيه کاربردي/صنعتي :با توجه به محدود بودن زمان برداشت گياه و در عين حال محدودیت ظرفيت
کارخانه ج هت استخراج ،خشک کردن روش مناسبي جهت نگهداري ریشه ها براي استفاده در فصول
دیگر سال مي باشد بدون اینكه اثر نامطلوبي بر راندمان استخراج داشته باشد و همچنين خشک کردن

ریشه ها در محل کاشت ،باعث کاهش حجم ریشه و کاهش هزینه حمل و نقل آن به کارخانه ميگردد.

 .1مقدمه
فرم اجدادی آن یك گیاه چند ساله  ،الرغر و بلند با گ های آبی

چیکوری ( )Cichuriumintybus L.یك گیاه علفی ،گلدار ،دو لپه
ای و دو ساله است كه متعلق به ( )asteraceaخانواده كاسنی

مای

میباشد ).)Georges& De Leenheer, 2003

نزدیك رشد میكند .از قرن شانزدهم زراعت چیکوری به صورتی كه

413

به اررغوانی كه در رغرب هند ،نواحی مدیترانه ای و آسیای

داروهاي گياهي ،سال ششم ،شماره( 3ویژه نامه فارسی)414-413 ،

به شک امروزی در آمده است آرغاز شد و گیاه چیکوری در سال

 .)2001الزم به ذكر است كه به ازای مصرف هر گرم اینولین

 4412به امریکا منتق شد (.)Toneli et al., 2013

حدود 4/۵كیلوكالری انرژی تولید میشود كه این میزان فقط 34

گیاه كاسنی ( )Cichuriumintybus L.با اثراتی متنوع مانند

درصد انرژی یك مولکول قند شش كربنی هضم شده است

آنتی هپاتوتوكسیسیتی ،ضد ماالریا ،كاهنده قند خون ،آنتی

) .(Paseephol, 2008طبق مطالعات اوا و همكاران در سال 1111

اكسیدان و ضد التهاب شناخته شده در طب سنتی ایران ،با نام

اینولین و الیگوفروكتوزها می توانند تا حدود  4۰درصد از میزان تری

هندباء نامیده میشده است و اطبای قدیم از آن به عنوان گیاهی با

گلیسرید ها وتا  3درصد در كاهش كلسترول خون موثر باشد

طبع سرد و تر یاد كرده اند و به عنوان مقوی كبد ،صفرا آور ،مدر،

( .)Ewa, 2002همچنین اینولین خواص آنتی تومور و تحریك

ملین و اشتها آور مصرف میشده است كه امروزه تعدادی از این

كنندگی سیستم ایمنی بدن را دارد و به عنوان سركوب كننده

خواص ،طی بررسی های آزمایشگاهی نیز به اثبات رسیده اند

پاتوژنها عم میكند ) .(Taper and Roberfroid, 2002مصرف

(.)Ghanadi et al., 2009

اینولین و فروكتو الیگو ساكارید ها جذب یون كلسیم و منیزیم را در
بدن افزایش میدهند). (Abrams, 2005

یکی از خواص این گیاه خاصیت دیورتیك آن میباشد .مصرف
عصاره ی این گیاه خصوصا قسمت ریشه ی آن باعث افزایش

از نظر تکنولوزژیکی اینولین بعنوان جایگزین قندها و چربیها و

فیلتراسیون گلومرولی و در نهایت اثر مدری میگردد .به نظر

در تولید محصوالت رژیمی و كم چربی كاربرد دارد و به سبب دارا

میرسد اینولین موجود در ریشه مسئول بروز این پدیده میباشد.

بودن ظرفیت محبوس كردن آب خواص قوام دهندگی و تولید ژل را

كاسنی گیاهی رغنی از اینولین و دارای فیبر میباشد كه باعث

دارد ) .)Bortnowska and Makiewicz, 2006اینولین با درجه

گردیده است تا این گیاه آثار ملین مالیمی از خود بروز دهد (Kaur

پلیم ریزاسیون باال همراه با آب و اعمال نیروی برشی در دما و رغلظت

).& Gupta, 2002

مشخص دارای خواص خامه ای شدن و ایجاد احساس دهانی شبیه

ریشهی چیکوری حاوی 31-۰1درصد اینولین بر اساس وزن

به چربی بدون اضافه كردن هیچ شیرین كننده ای دارد

خشك میباشدكه به علت تولید اینولین با زنجیره بلند و پایدار از

) .(Paseephol, 2008اینولین همچنین به عنوان یك ماده اولیه

نوع فروكتان ها بعنوان مهمترین منبع ریشه ای برای تولید صنعتی

جهت تولید سیروپ با محتوای باالی فروكتوز به كار می رود كه

اینولین بشمار میرود ).)Georges & De Leenheer, 2003

مورد استفاده بسیاری در صنایع رغذایی به خصوص تولید نوشابه ها
دارد ).(Kikuchi, 2009

اینولین یك پلی ساكارید ذخیره ای از دسته فروكتان ها است
كه شام یك زنجیره از واحدهای فروكتوز بایك مولکول انتهایی

با توجه به خواص تکنولوژیکی و سالمتی بخش اینولین و شرایط

گلوكز میباشد ( .)Blitz et al., 2009از نظر متخصصین تغذیه

مساعد آب و هوایی ایران جهت كشت ریشه چیکوری ،در این

اینولین جزء فیبرهای رغذایی محلول در آب طبقه بندی شده است

پژوهش اثر خشك كردن بعنوان یك روش جهت نگهداری ریشه

( .)Frank, 2002اما تحقیقات حکایت از خواص پری بیوتیکی و

چیکوری برای نگهداری محصوالت مازاد بر ظرفیت كارخانه برای

بیفیدوژنیکی این ماده دارد كه این سبب شده تا از آن بعنوان یك

استفاده در فصول دیگر مورد بررسی قرار گرفت.

ماده فراسودمند نامبرده شود ( .)Bernal, 2005اینولین و الیگو

 .۲مواد و روش ها

فروكتوز ها در روده كوچك به طور عملی رغیر قاب هضم هستند اما
توسط باكتریهای روده بزرگ تخمیر شده و تولید الكتاتها و

مواد مورد استفاده در این پژوهش شام ریشه گیاه چیکوری

اسیدهای چرب كوتاه زنجیر مینماید كه عام تحریك رشد انتخابی

كاشته شده از مجتمع كشت و صنعت قزوین ،پودر اینولین استاندارد

بیفیدو باكترها می شوند ( .)Ewa, 2002به علت رغیر قاب هضم

ازكمپانی  Sensusبا درجه خلوص  33/۵درصد استفاده شد .كلیه

بودن دارای انرژی زایی بسیار كم بوده و خواص یك فیبر تغذیه ای

مواد شیمیایی مورد استفاده شام

اسید هیدرو كلریدریك و

را دارند كه به بهبود عملکرد روده كمك میكند ( Flamm et al.,

هیدروكسید سدیم ساخت شركت مرک آلمان بودند.
411
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برای اندازه گیری رنگ عصاره های استخراج شده ،رنگ نمونه را

 .1-۲آماده سازي نمونه گياهي

بر طبق استاندارد ملی ایران شماره  23در طول موج  111نانو متر

ریشه گیاه چیکوری كاشته شده از مجتمع كشت و صنعت

اندازه گیری كرده برای این منظوراز دستگاه رنگ سنج استفاده

قزوین تهیه گردید و پس از تمیز شدن اولیه ،برگها و قسمتهای

گردید كه در آن  IUنمونه بر اساس معادله ( )4-4بر طبق واحد

علفی گیاه از ریشه جدا گردید و ریشه ها به خوبی با آب شستشو

 ICUMSAمحاسبه میشود (.)4

داده شد و ریشه ها با چاقوی تیز به صورت خالل های تقریبا

(معادله )4-4

یکنواخت با اندازه حدود  3×2× 1۵میلیمتر خرد شدند .برای تهیه

)IU=(As ×108)/(Bx ×RDS ×ρ

كه در این رابطه  ρچگالی RDS ،مقدار ماده خشك BX ،بریکس و

خالل خشك شده مقداری از خالل های تازه خرد شده را درون

 Asمیزان جذب نور میباشد.

سینی قرار داده و درون آون با دمای  ۰1درجه سانتیگراد قرار داده

دستگاه رنگ سنج مورد استفاده مدل ATM X2ساخت شركت

شد تا كامال خشك گردید.

 Indexكشور انگلستان مستقر در مركز تحقیقات قند كاوش اصفهان

 .۲-۲استخراج آبي اینولين

بود.

مقدار ی از خالل های خرد شده را با ترازو از با دقت 1/14

 .۳نتایج و بحث

توزین شد و در یك بشر  1لیتری ریخته شد و مقدار متناسبی آب
مقطر با دمای  21درجه سانتیگراد (نسبت 4به  ۵بر حسب وزن

 .1-۳مقادیر اینولين استخراج شده از خالل تازه وخشک

مرطوب) به آن اضافه كرده و با اسید هیدروكلریدریك  1/4نرمال

چيكوري

 pHآن را به  ۵میرسانیم سپس درون حمام بن ماری با دمای 21
درجه سانتیگراد قرار داده و درون آن یك همزن با دور  ۵ rpmقرار

با استفاده از رغلظتهای مختلف اینولین استاندارد و رسم منحنی

داده و در فواص زمانی هر  41دقیقه مقدار  41سی سی از عصاره

استاندارد ،براحتی می توان با محاسبه سطح زیر نمودار و ح معادله

نمونه گیری شد و عم نمونه برداری را تا دقیقه  31برای خالل تازه

بدست آمده رغلظت اینولین رادر كلیه نمونه ها محاسبه نمود .الزم به
2

و تا دقیقه  4۵1برای خالل خشك ادامه می دهیم و سپس تمامی

ذكر است ضریب رگرسیون باالی( )R =0.997بدست آمده بیانگر

نمونه ها با كمك فیلتر سرسرنگی  1/1۵میکرون فیلتر میكنیم.

دقت باالی عملکرد میباشد .در شک  4و  1به ترتیب یك نمونه از
كروماتوگرام بدست آمده از دستگاه  HPLCبرای عصاره استخراج

 .۳-۲اندازه گيري کمي اینولين به کمک دستگاه HPLC

شده از خالل تازه و خالل خشك چیکوری آمده است.

برای اندازه گیری كمی اینولین استخراج شده از دستگاه
 HPLCساخت شركت  Knauerآلمان مستقر در آزمایشگاه علوم و
صنایع رغذایی دانشگاه شهركرد و ستون  Eurokat Caو آشکار ساز
) RI(Refractive Indexاستفاده گردید .دمای ستون  ۰۵درجه
سانتیگراد تنظیم گردید .فاز متحرک آب  1بار تقطیر ،سرعت فاز
متحرک ،بدون گرادیان ml/min 1/۵ ،و حجم تزریق 11میکرو لیتر
بود .برای بدست آوردن زمان بازداری ) (Retention Timeو رسم
منحنی استاندارد ابتدا اینولین استاندارد را در  1رغلظت 3 ،4 ،1/1۵
شكل  .1كروماتوگرام اینولین استخراج شده از خالل تازه چیکوری نمونه

و  1در صد به ستون تزریق میكنیم.

برداری شده در زمان  21دقیقه

 .۰-۲اندازه گيري رنگ عصاره

41۵
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سرعت تجزیه اینولین به سایر قندهای احیا از سرعت استخراج
بیشتر شده و مقدار اینولین در در عصاره رو به كاهش میگذارد و در
صورتیکه بخواهیم استخراج را با راندمان بیشتری ادامه دهیم
بایستی شرایط استخراج را طوری تنظیم نماییم كه ساختار
شیمیایی اینولین ثبات بیشتری داشته باشد ،پارک وهمکاران در
سال  1111اعالم كردند كه خشك كردن ریشه چیکوری در كیفیت
و محتوای اینولین ریشه ها تغییر قاب

توجهی (معنادار) ایجاد

شكل  .۲كروماتوگرام اینولین استخراجی از خالل خشك چیکوری نمونه

نمیكند ( .)Park et al., 2004البته در این تحقیق  pHاستخراج،

برداری شده در زمان  411دقیقه.

 pHطبیعی ریشه چیکوری بوده كه طبق اندازه گیری معادل۵/۰
میباشد كه به محدوده خنثی نزدیکتر است و احتماال اینولین در

در جدول  4مقادیر اینولین استخراج شده از خالل های تازه و

این شرایط پایداری بیشتری داشته است.

خشك چیکوری در دمای  21درجه سانتیگراد و  pHبرابر با  ۵در
طول زمان استخراج با فواص زمانی  41دقیقه آمده است.

جدول .1مقادیر اینولین بدست آمده از كروماتوگرام  HPLCبرای خالل

بر اساس داده های بدست آمده بیشترین میزان اینولین از خالل

تازه و خشك چیکوری در فواص زمانی  41دقیقه
زمان

تازه در دقیقه  21كه معادل  44/۵4درصد برحسب وزن مرطوب و

(دقيقه)

بیشترین میزان اینولین از خالل خشك چیکوری در زمان 431

درصد اینولين در خالل تازه

درصد اینولين در خالل

( درصد وزن مرطوب)

خشک (درصد وزن
مرطوب)

دقیقه استخراج گرید كه معادل  42/33برحسب وزن مرطوب بدست
از تجزیه واریانس یکطرفه در سطح

41

۰/3۵

2/11

11

41/11

4/11

اطمینان  1/3۵نشان می دهد كه اختالف معنا داری در مقدار

31

41/۵3

4/34

اینولین استخراجی در دقایق  431 ،411 ،441وجود ندارد .به طور

11

43/1۰

41/1۰

كلی در استخراج از خالل خشك به كندی بر میزان اینولین

۵1

4۵/23

41/33

استخراج شده در عصاره افزوده میشود و در فواص زمانی متوالی

21

44/۵4

41/13

اختالف بین مقادیر اینولین معنادار نمیباشد كه علت آن را می توان

۰1

4۵/۰1

41/۰3

به سخت شدن بافت در حین خشك كردن نسبت داد كه در نتیجه

41

43/42

43/13

31

41/34

41/3۵

411

-

4۵/33

441

-

42/14

رسیدن به میزان بیشینه با طوالنی شدن زمان استخراج مقدار

411

-

42/44

431

-

42/33

تجزیه

411

-

4۵/21

اینولین به قندهای آزاد است .رزوگ و همکاران نیز در سال 1114

4۵1

-

43/1۵

آمد كه البته نتایج حاص

آن مدت زمان بیشتری طول میكشد تا مجددا آب به درون خالل
نفوذ كند و اینولین از بافت گیاه خارج شود.
بررسی روند استخراج نشان داد كه در استخراج اینولین بعد از
اینولین در عصاره كاهش پیدا میكند كه احتماال بدلی

اظهار نمودند افزایش زمان استخراج بعد از مدتی سبب كاهش

 .۲-۳رنگ عصاره استخراج شده از خالل تازه و خشک

راندمان استخراج میشود و زمانهای كوتاهتر را مناسب دانستند

چيكوري

( .)Rezzoug et al., 2008در خالل خشك ماكسیمم مقدار
اینولین به 42/33درصد میرسد كه حدود  4/2درصد كمتر از

در جدول  1رنگ عصاره استخراج شده از خالل تازه و خشك

اینولین استخراج شده از خالل تازه چیکوری میباشد و بعد از آن

چیکوری آمده است .با توجه به روند تغییرات رنگ عصاره در هر دو
412
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حالت ،در ابتدای زمان استخراج بیشترین مقدار را دارد و در طی

هستند بدلی واكنش های قهوه ای شدن آنزیمی ،رنگ عصاره سریعا

فرایند استخراج از میزان رنگ عصاره كاسته میشود.

افزایش پیدا میكند.

در فرایند استخراج مواد رنگی محلول خیلی سریع از درون
خالل وارد فاز حالل شده و در همان  41دقیقه ابتدایی ،باعث ایجاد

جدول .۲رنگ عصاره استخراج شده از خالل تازه و خشك چیکوری

رنگ در عصاره میشود .با توجه به اینکه یکی از دالی ایجاد رنگ

در فواص زمانی  41دقیقه.

در شیره ی استخراج شده قهوه ای شدن آنزیماتیك خالل است و

زمان

قهوه ای شدن آنزیماتیك در سطح اتفاق می افتد در زمان استخراج

رنگ عصاره خالل تازه

رنگ عصاره خالل خشك

()IU

()IU

(دقیقه)

رنگدانه ها ابتدا ح شده و وارد عصاره میگردد ،به تدریج همزمان با

41

۵233

3۰24

اعمال فرایند حرارتی عم آنزیم بری نیز انجام میگیرد و بعد از آن

11

۵314

3421

رنگ محلول افزایش پیدا نمیكند .اما علت كاهش رنگ در ادامه

31

۵414

3141

استخراج را میتوان اینگونه توجیه كرد كه ،با گذشت زمان

11

۵141

133۰

استخراج و ورود اینولین به فاز آبی بریکس عصاره افزایش یافته و از

۵1

1412

1۰۰1

آنجا كه برای محاسبه رنگ بر طبق واحد ایکومسا از رابطه 3-3

21

1111

1۵13

استفاده گردیده و در این رابطه IU ،و بریکس با هم رابطه معکوس

۰1

3۰3۰

1144

41

314۵

114۵

31

3111

1134

411

-

1۵43

441

-

1244

411

-

1221

افزایش بریکس عصاره میباشد .در ادامه فرایند استخراج ،افزایش

431

-

1۰12

مالحظه

411

-

143۵

میگردد با افزایش زمان استخراج مقداری از اینولین به زنجیره های

4۵1

-

13۰۰

عم

دارند ،یعنی با افزایش بریکس عصاره در زمان استخراج به تدریج
مخرج كسر بزرگتر شده ،كه در نهایت باعث كاهش  IUو عدد نهایی
رنگ میگردد ،بنابراین ما شاهد روند نزولی رنگ در حین فرایند
استخراج هستیم كه ناشی از كاهش رنگدانه ها نیست بلکه بدلی
تدریجی رنگ را شاهد هستیم .همانگونه كه در شک

كوچکتر تبدی میگردد كه فروكتوز و سایر قندهای كوچك قادر

 .۰نتيجه گيري

هستند در واكنش های میالرد وارد شده و باعث ایجاد رنگ گردند.
پس علت این افزایش رنگ را میتوان به شروع واكنش های قهوه ای

در مقایسه زمان بهینه استخراج خالل خشك وتازه میتوان گفت

شدن رغیرآنزیمی (میالرد) نسبت داد .نتایج بخوبی نشان میدهد كه

خشك كردن باعث دو برابر شدن زمان استخراج شده است كه این

رنگ عصاره استخراجی از خالل خشك به طور معنی داری كمتر از

علت آن را میتوان به سخت شدن بافت در حین خشك كردن نسبت

رنگ عصاره استخراجی از خالل تازه است كه علت پایینتر بودن

داد كه در نتیجه آن مدت زمان بیشتری طول میكشد تا مجددا آب

رنگ عصاره استخراجی از خالل خشك مربوط به آنزیم بری خالل

به درون خالل نفوذ كند و اینولین از بافت گیاه خارج شود اما

ها در حین فرایند خشك كردن است ،كه آنزیم هایی نظیر فنوالز،

خشك كردن تاثیری بر میزان اینولین در ریشه نداشت ،همچنین

فنول اكسیداز و پلی فنول اكسیداز قب از شروع فرایند استخراج

خشك كردن بدلی اثر آنزیم بری باعث كاهش رنگ عصاره به شک

رغیر فعال گشته اند اما در خالل های تازه ،عم آنزیم بری با شروع

معنادار میگردد.

عم استخراج با اعمال تیمار مالیم حرارتی  21درجه سانتیگراد آرغاز
میشود و در  41دقیقهی ابتدای استخراج كه آنزیم ها هنوز فعال

41۰
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