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چکیده
خواص درمانی بامیه از پلیساکاریدهای موجود در غالف میباشد که قسمت اعظم آن در بخش لزجی گیاه وجود دارد و موسیالژ خوانده میشود .بخش اعظم
موسیالژ از کربوهیدراتها تشکیل شده است و خاصیت اصلی آن در مواجه شدن با مولکولهای آب است که بهصورت ژل در میآید و در صنایع مختلف کاربرد
دارد .موسیالژ در صنایع غذایی بهعنوان پایدار ننده و امولسیفایر کاربرد دارد و در صنایع داروسازی برای کنترل آزادسازی قرصها و تولید شربت استفاده میشود.
هدف از این تحقیق بهینهسازی شرایط استخراج موسیالژ از بامیه به دو روش حالل و روش فوق بحرانی جهت یافتن نقاط بهینه استخراج میباشد .بهمنظور بهدست
آوردن مدل ریاضی و یافتن بیشترین تاثیر پارامترها بر پاسخ از روش سطح پاسخ استفاده شده است .در روش استخراج با حالل متغیرهای دما ،زمان و نسبت حالل
به ماده جامد برای رسیدن به حداکثر میزان بازده ،بهترتیب  222 min ،06˚Cو  24بهدست آمدند و دما و نسبت حالل به ماده جامد بهترتیب بیشترین تاثیر را بر
بازده استخراج داشت .در روش استخراج فوق بحرانی دما ،فشار و زمان بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند و برای رسیدن به حداکثر بازده بهترتیب
 20/0 bar ،06˚Cو 530 minبهدست آمد .میزان بازده موسیالژ استخراجی در نقطه بهینه در روش استخراج با حالل  0/22و در روش فوق بحرانی  5/06درصد
بود .درصد بازده استخراج موسیالژ در روش فوق بحرانی کمتر از روش خیساندن شد اما میزان حالل مصرفی و زمان استخراج در روش خیساندن بیشتر از روش
فوق بحرانی بود .عصاره حاصل از روش فوق بحرانی توسط  GC-MSآنالیز شد و نتیجه حاکی از حضور پلیساکاریدها در نمونه میباشد.
واژههای کلیدی :گیاه بامیه ،بهینهسازی ،حالل ،فوق بحرانی ،پلیساکارید

مقدمه

1

بامیه با نام علمى  Abelmoschus esculentusبه خانواده پنیرک
) (Malvaceaeتعلق دارد (پیوست .)5344 ،گیاه بامیه بومی آفریقا و
موطن اصلی آن اتیوپی است .سپس از آنجا به شمال آفریقا ،شرق
مدیترانه ،کشورهای عربی و هند گسترش یافته است .(Kalia et al,
) 1962پراکندگی بامیه در ایران بیشتر به مناطق گرمسیری و نیمه
گرمسیری مربوط بوده و در استانهای خوزستان ،ایالم ،کرمانشاه،
جنوب فارس ،بوشهر و هرمزگان دیده میشود (مظفریان.)5365 ،
حاشیه برگها دارای لوبهای کم عمق تا لوبهای عمیق است.
برگهای جوان بامیه اغلب بهعنوان یک سبزی در برخی نقاط مثل
غرب آفریقا و جنوب شرقی آسیا مصرف میشوند .شاخههای ترد و
جوانههای گل اغلب همراه برگها خورده میشوند (.)Irvine,1987
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برگهای بامیه ممکن است بهعنوان سبزی مانند برگهای چغندر
پخته شوند و همچنین بهصورت خام در ساالد استفاده شوند (Tripathi
) .et al., 2011میوهها قسمت عمده خوراکی را تشکیل داده که به
صورت پخته و سرخ شده استفاده میشود .در ترکیه غالف جوان آن را
خشک کرده و در زمستان از آن استفاده میکنند ). (Lamont, 1999
میوهها را میتوان به صورت ترشی نیز استفاده کرد (Tripathi et al.,
) .2011بامیه که یکی از سبزیجاتی است که در طب سنتی چینی برای
بیماریهای مختلف مورد استفاده قرار میگرفته است .خصوصیات
سالمتی بامیه بهخاطر مقدار پلیساکاریدهای آن است .اخیرا نتایجی
بهدست آمده که پکتین تاثیرات زیادی بر سالمتی دارد از جمله یک
ضددیابت و کاهنده کلسترول خون ،ممانعتکننده برای لیپاز،
آنتیاکسیدان و فعالیتهای ایمنی بدن دارد ).(Zhanga et al., 2018
بامیه به علت خاصیت آنتیاکسیدانی و ضداشتعالی برای بهبود بخشیدن
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تنگی نفس و آسم مورد استفاده قرار میگیرد ).(Ivanice et al., 2013
لعاب و الیاف سلولزی موجود در جداره میوه ،عالوه بر کمک در پاک
کردن دستگاه گوارش ،موجب هضم غذا در بدن میشود و کلسترول و
قند خون را تنظیم مینماید .خاصیت لزجی گیاه بامیه به دلیل ماده
غلیظ و لزجی است که در غالف میوه وجود دارد و موسیالژ نامیده
میشود .موسیالژ بامیه یکی از پلیساکاریدهایی است که در حال حاضر
در صنعت داروسازی بهعنوان پلیمر آبدوست در روکش قرصها استفاده
میشود ).(Bakre et al., 2009
بررسی آمار مصرف داروها نشان از استقبال چشمگیر از اشکال و مواد
دارویی گیاهی دارد .دلیل آن احتماال وجود عوارض کمتر ،ارزانی و قابلیت
دسترسی آسان در مقایسه با داروهای شیمیایی میباشد .بهعالوه میتواند
راهبردی جدید در کاهش وابستگی ارزی و داریی به مواد شیمیایی
بهعنوان یک جایگزین بومی نیز موثر باشد .موسیالژها همچنین از جمله
این مواد هستند که از دسته پلیمرهای بیشکل و نیمه شفاف بوده و جزء
هیدروکلوئیدها هستند .این مواد مولکولهای هیدروفیل و آبدوستی
هستند که با آب قابل استخراج بوده و تشکیل محلولهای غلیظ یا ژلی را
می دهند .ژلها کاربردهای زیادی در صنایع غذایی و دارویی و غیردارویی
دارند .از مهمترین کاربردهای دارویی معرفی آن برای خواص نرمکنندگی
سلولهای مجاری تنفسی و بهخصوص تسکین سرفه میباشد (Jani et
) .al., 2009مطالعات بسیاری روی استخراج موسیالژ گیاه بامیه و
کاربردهای آن در صنایع دارویی و غذایی انجام شده است .مطالعه نشان
داده است که عصاره بامیه پتانسیل یک امولسیفایر در محیط اسیدی را
دارد که میتواند یک امولسیون رقیق با پایداری خوب را تشکیل دهد.
چنین خاصیتی میتواند در جهت آزاد سازی داروهای آبگریز امولسیون
شده و یا مواد مغذی در میان محیط اسیدی معده مورد بهره بردای قرار
گیرد ).(Ghori et al., 2013
 Farooqو همکاران ( )2653روی خواص ارگانولپتیک موسیالژ گیاه
بامیه کار کردند و به نتیجه رسیدند که موسیالژ بامیه دارای خواص
جریانپذیری خوب و حاللیت باالیی در آب است که میتواند بهطور ایمن
و بدون اثرات جانبی در داروها استفاده شود Noorlaila .و همکاران
( )2652روی خاصیت امولسیونکنندگی موسیالژ استخراجی از گیاه بامیه
مطالعه کردند Nazni .و همکاران ( )2652بر روی استخراج و ارزیابی
خواص ارگانولپتیک موسیالژ از بامیه و چند گیاه دیگر مطالعاتی انجام
داده و از اتانول و استون برای خالصسازی موسیالژ بهره بردند .در
مطالعهای دیگر روی خصوصیات پایهای از جمله شاخص تورم ،پایداری
امولسیونی ،ویسکوزیته و فعالیت آنتیاکسیدانی موسیالژ گیاه بامیه
بررسیهایی انجام شد (.)Fekadu Gememde et al., 2018
در مطالعهای در زمینه کاربرد موسیالژ گیاه بامیه در داروسازی،
 Ameenaو همکاران ( )2656پس از استخراج موسیالژ از بامیه و
اندازهگیری خصوصیات فیزیکوشیمیایی موسیالژ ،آن را در فرموالسیون
قرص بهکار بردند و پارامترهایی نظیر قطر ،ضخامت ،تغییر وزن ،سختی

و شکنندگی مورد ارزیابی قرار گرفت .بر طبق مشاهدات ،غلظتهای پایین
موسیالژ بامیه میتواند بهعنوان جایگزین نشاسته در فرموالسیون قرص،
قرار گیرد و همچنین سطحهای غلظتی باالی موسیالژ بامیه میتواند در
سیستم آزاد سازی داروها بهعنوان یک ماده طبیعی مورد استفاده قرار
گیرد .در مطالعهای  Mishraو همکاران ( )2664موسیالژ بامیه را بهعنوان
یک پیشنهاد جدید برای جایگزینی مواد پلیمری مورد استفاده در صنایع
مختلف ،معرفی کردند .در تحقیقی اثر موسیالژ بامیه در آزادسازی
هیدروکلوئید پروپرانول در قرصها مورد مطالعه قرار گرفت و مشاهده شد
که باالترین سختی و پایینترین شکنندگی مربوط به قرص تولیدی از
بامیه است ).(Zaharuddin et al., 2014
در این تحقیق موسیالژ بامیه از دو روش استخراج با حالل و
استخراج با سیال فوق بحرانی انجام شده و بهینهسازی بازده هر دو
روش و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی عصاره حاصل از هر دو روش
مورد بررسی قرار گرفته است .هدف از این تحقیق انتخاب بهترین روش
برای استخراج موسیالژ از گیاه بامیه و پیدا کردن شرایط بهینه در روش
استخراج میباشد.

مواد و روشها
گیاه بامیه تازه از سوپر مارکت محلی تهیه شد ،این گیاه در استان
خوزستان رشد یافته است .مواد شیمیایی نظیر اتانول خالص ،استون،
کلروفرم ،استونیتریل از شرکتهای مرک آلمان و سیگما آلدریچ آمریکا و
شیشه آالت و وسایل آزمایشگاهی نظیر بالون حجمی ،بورت ،پیپیت،
استوانه مدرج ،کاغذ صافی ،فالکون ،بشر ،دماسنج ،قیف و ارلن خریداری
شدند .بعد از انتقال میوه بامیه به آزمایشگاه آلودگیها و کثیفی به صورت
دستی از گیاه پاک گردید و سپس با آب به دقت شستشو داده شدند.
دانههای بامیه جدا شدند .سپس غالفهای بامیه در دمای حدود  26درجه
سانتیگراد داخل دستگاه آون فن دار دیجیتال مدل  6882Aخشک شدند.
پس از آن بهوسیله دستگاه آسیابکن برقی ساخت کشور آلمان بهصورت
پودر در آمده و از الک  36مش عبور داده شد تا آماده استخراج شوند.
روش استخراج
استخراج با حالل

برای استخراج موسیالژ گیاه بامیه از روش رایج خیساندن استفاده
شد .ابتدا مقداری از پودر بامیه را توسط ترازوی دیجیتال (،GR-200
ژاپن) وزن کرده و به بشر  206میلیلیتری انتقال داده شد .سپس داخل
بشر با توجه به نسبتهای مختلف حالل به ماده جامد که در طراحی
آزمایش مشخص شده است آب مقطر ریخته و بهطور مداوم به مدت 5
تا  0ساعت همزده میشود تا موسیالژ بهطور کامل در آب آزاد شود.
سپس محلول صاف میشود و در مجاورت یک حالل آلی (در اینجا از
اتانول و استون به نسبت مساوی استفاده گردید) قرار داده میشود.
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موسیالژ در مجاورت حالل آلی رسوب کرده و بهصورت لخته در میآید.
پس از آن دوباره محلول صاف شده داخل پتری دیش ریخته میشود و
روی بن ماری  20درجه سانتیگراد ساخت ایران قرار داده تا حالل
باقیمانده داخل آن تبخیر شود .سپس ماده باقی مانده داخل پتری دیش
را داخل آون فندار ساخت شرکت ریحان طب ایران با  26درجه
سانتیگراد خشک کرده و پودر میشود و تا زمان آنالیز در دمای 26
درجه سانتیگراد و در فالسک نگهداری میشود.
استخراج با سیال فوق بحرانی

تکنیکهای نوین در جداسازی خاص برای این استخراج موجود
هستند (مسکوکی و همکاران .)5346 ،با توجه با زمان طوالنی و حجم
باالی حالل مصرفی در روش استخراج با حالل ،روشهای مدرن
استخراج از جمله استخراج با سیال فوق بحرانی مورد توجه قرار گرفت
(فرزانه مقدم و همکاران .)5364 ،استخراج موسیالژ از گیاه بامیه توسط
دستگاه استخراج با سیال فوق بحرانی که در آزمایشگاه دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد طراحی و ساخته شده ،صورت گرفته است .حالل
استخراج کربن دی اکسید بود که در درون سیلندر  20کیلوگرمی (خوراکیان،
ایران) قرار داشت .در هر مرحله از آزمایش حدود پنج گرم از پودر غالف گیاه
بامیه با مش  36توسط ترازوی آزمایشگاهی دقیق (با دقت  ،6/6665کرنل،
آلمان) توزین و داخل کاغذ صافی پیچیده و درون مخزنی که جهت استخراج
تعبیه گردیده ،قرار داده شد .جهت افزایش قطبیت دی اکسید کربن فوق
بحرانی حدود  0میلی لیتر حالل اتانول  %46بهعنوان اصالحگر به درون
مخزن استخراج تزریق گردید تا دی اکسید کربن بتواند ترکیبات موسیالژی
را بهتر در خود حل کند.
تعیین مونوساکاریدهای سازنده توسط کروماتوگرافی گازی،
طیفسنج جرمی()GC-MS

ابتدا مشتق تری متیل سیلیل از موسیالژ تهیه شد .بدین منظور دو
میلیگرم از نمونه موسیالژ خالص و خشک شده با  266میکرولیتر

استونیتریل و  266میکرولیتر بیس (تری متیل سیلیل) تری فلورو
استامید 5مخلوط شد .سپس مخلوط در دمای  46درجه سانتیگراد به
مدت  5ساعت در یک آمپول شیشهای حرارت داده شد .یک میکرولیتر
از نمونه توسط نمونه بردار خودکار به دستگاه  GCتزریق شد .آون با
دمای اولیه ( 06oCزمان انتظار  2دقیقه) و دمای نهایی  246oCو با نرخ
افزایش  56 oC/minبرنامهریزی شد و به مدت  0دقیقه در دمای نهایی
نگه داشته شد و گاز هلیم با نرخ  5 ml/minبهعنوان گاز حامل با جریان
ثابت استفاده شد .درجه حرارت ورودی و رابط در دمای  246oCنگه
داشته شد.
تعیین بازده وزنی موسیالژ استخراجی

برای دستیابی به بازده وزنی موسیالژ (پلیساکارید) برحسب گرم
موسیالژ استخراجی به گرم ماده خشک اولیه از رابطه زیر استفاده شد:
× 100

()5

گرم موسیالژ استخراجی
گرم ماده خشک اولیه

= بازده

تجزیه و تحلیل آماری دادهها

بهمنظور حداقل رساندن تعداد آزمایشها در روش استخراج با حالل
و استخراج با سیال فوق بحرانی از طرح آماری به روش سطح پاسخ و
طراحی مرکب مرکزی )CCD(2استفاده شد .جدول آماری آنالیز متغیرها
بر روی دادههای تجربی با استفاده از نرمافزار Design Expert 7.0
انجام شد.طبق جدول  5سه عامل مقدار حالل به ماده جامد ( میلیلیتر
به گرم) و دما (درجه سانتیگراد) و زمان (ساعت) بهعنوان سه متغیر
مستقل و موثر بر عملکرد استخراج با حالل انتخاب شدند.
در روش استخراج با سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن نیز طرح
مرکب مرکزی با سه متغیر و شش تکرار در نقطه مرکزی طرح ،جهت
یافتن اثر متغیرهای شامل دما ،فشارو زمان بر پاسخ بازده استخراجی مورد
استفاده قرار گرفت که در جدول  2آمده است.

جدول  -1متغیرهای مستقل فرآیند و مقادیر آنها در روش استفاده از حالل
سطوح متغیر
نماد ریاضی
متغیر مستقل
α
-α -5
6 +5
دما ()oC

A

زمان ()h

B

نسبت حالل به ماده جامد ()ml/g

C

1 Triflouroacetamide

06 ۷6
2 0
26 06

06
3
36

36 26
5 2
56 26

2 Central Composite Design
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جدول  -2متغیرهای مستقل فرآیند و مقادیر آنها در روش فوق بحرانی
سطوح متغیر
متغیر مستقل نماد ریاضی
α
-α -5
6 +5
دما ()oC

A

فشار ()bar

B

زمان ()min

C

06 06
266 206
66 526

۷6
366
506

26
506
06

36
566
36

استفاده از روش پاسخ سطح میتواند بر این مشکالت غلبه کند ( Haaland,

نتایج و بحث
بهینهسازی استخراج موسیالژ از گیاه بامیه به روش
استخراج با حالل با استفاده از روش سطح پاسخ

در مطالعات بهینهسازی کالسیک تنها به بررسی یک فاکتور میپرداختند
و سایر فاکتورها ثابت نگهداشته میشد .از معایب این بهینهسازی میتوان به
زمانبر بودن آنالیز ،تعداد زیاد مراحل آزمایش و هزینه باال اشاره کرد .عالوه
بر این برهمکنش پارامترها بر یکدیگر نیز نادیده گرفته میشد .بهینهسازی با

جدول  -3بهینهسازی استخراج موسیالژ از گیاه بامیه با روش حالل
متغیرهای وابسته(پاسخ)
متغیرهای مستقل

آزمایش
1
2
3
۴
۵
۶
۷
۸
۹
1۱
11
12
13
1۴
1۵
1۶
1۷
1۸
1۹
2۱

 .)1989در تحقیق حاضر از این روش برای بهینهسازی استخراج
ترکیبات استفاده شده است .در این مطالعه با توجه پارامتر و سطوح
مشخص شده ،تعداد  26آزمایش توسط نرمافزار طرح آزمایش ( Desig
 )Expertنسخه  ۷نتیجه شد .جدول  3شرایط عملیاتی در هر آزمایش
را نشان میدهد .عالوه بر این پاسخهای متناظر با هر آزمایش نیز در
این جدول آمده است.

دما ))˚C

زمان ()h

نسبت حالل به ماده جامد((ml/g

بازده ()%

06
26
06
26
26
06
26
06
06
06
06
06
06
06
06
06
36
06
06
۷6

3
2
2
2
2
3
2
5
2
2
3
3
3
0
3
3
3
3
2
3

36
26
26
26
26
56
26
36
26
26
36
36
36
36
36
06
36
36
26
36

2/45
2/54
2/0۷
2/۷3
3/42
3/62
2/22
2/02
0/52
2/60
2/62
2/۷2
2/42
0/60
2/40
0/53
3/۷4
2/۷0
0/2
0/2

کرانی و سرگلزایی /بررسی خواص فیزیکوشیمیایی موسیالژ بامیه و مقایسه کارآیی استخراج دو 080 ...

برازش یافته در توصیف تغییرات پاسخ بهعنوان تابعی از متغیرهای
مستقل بیشتر هست .برای پاسخ بازده استخراج موسیالژ از مدل درجه
دو با کمترین مقدار احتمال  ،pبهترین مدل برای بررسی اثر متغیرهای
مستقل بر استخراج موسیالژ از گیاه بامیه به روش حالل انتخاب گردید.
در جدول  2آنالیز جدول آنالیز واریانس ( )ANOVAمدل سطح پاسخ
اصالح شده آمده است.

گزینش مدل مناسب در روش استخراج با حالل

برای اینکه مدل توانایی خوبی برای برازش اطالعات داشته باشد
الزم است که  R2 adjustedو  R2 predictedدارای باالترین مقدار
باشند .ضریب تبیین  R2بهعنوان نسبت تغییرات توصیف شده توسط
مدل به تغییرات کل بیان میشود که معیاری از درجه تناسب برازش
هست .بنابراین هرچه مقدار  R2به یک نزدیکتر شود ،قدرت مدل

جدول  -۴نتایج جدول آنالیز واریانس مدل سطح پاسخ اصالح شده درجه دوم برای بازده استخراج با حالل
احتمال p
درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات مقدار F
منبع
مدل
( Aدما)
( Bزمان)
( Cنسبت حالل به ماده
جامد)
A2
B2
C2

باقیمانده
فقدان برازش
خطای خالص
کل

0
5
5

2/60
2/25
6/22

6/04
2/25
6/22

555/30
302/60
06/02

>6/6665
>6/6665
>6/6665

5

5/5۷

5/5۷

565/6۷

>6/6665

5
5
5
53
4
0
56

6/54
2/046E-663
6/53
6/6۷6
6/626
6/636
2/52

6/54
2/046E-663
6/53
0/6۷0E-663
0/560E-663
0/636E-663

26/20
6/22
25/60

6/6665
6/05۷0
6/6662

مدلهای ریاضی برای پاسخ با استفاده از روش رگرسیون چندگانه
مورد ارزیابی قرار گرفت .تابع واکنش یک معادله چندجملهای میباشد
که با معادله زیر داده میشود.
2
y=b0+Σbixi+Σbiixi +Σbijxixj
()2
که  b0و  biو  biiو  bijضرایب رگرسیونی برای بهترتیب عرض از
مبدأ ،خطی ،درجه دوم و برهمکنش و  xiو  xjمتغیرهای مستقل کدبندی
شده هستند.
معادلههای مدل برازش داده شده بر پاسخها به صورت زیر میباشد:
y=4.81+0.37×A+0.16×B+0.27×C-0.084×A2() 3
0.010×B2-0.073×C2

با توجه به نتایج حاصله در مورد بازده استخراج موسیالژ از گیاه
بامیه به روش حالل ،اثر درجه اول دما ،زمان و نسبت حالل به ماده
جامد و اثرات درجه دوم دما و نسبت حالل به ماده جامد معنیدار شدند.
همچنین نتایج نشان داد که دما و بعد از آن نسبت حالل به ماده جامد
بیشترین تاثیر را در بازده استخراج موسیالژ دارد.

5/65

6/0562

آنالیز پاسخ سطح در روش استخراج با حالل

برای شهودی کردن رابطه متغیرهای مستقل و پاسخ همچنین اثر
متقابل هر متغیر مستقلی بر سیستم ،نمودارهای سه بعدی سطح پاسخ
با دو متغیر مستقل در مقابل پاسخ رسم شدهاند ،در حالیکه متغیر سوم
ثابت در نظر گرفتهشدهاست .مقادیر بهینه متغیرهای مستقل را میتوان
با استفاده از همین نمودارها استنباط کرد .تغییرات بازده استخراج
موسیالژ از گیاه بامیه براساس تغییرات دما و زمان ،در نسبت حالل به
ماده جامد ثابت  36در شکل( -2الف) نشان داده شد .در نمودار سطح
پاسخ بازده استخراج موسیالژ مشاهده میشود که بازده استخراج با
افزایش زمان از  5تا  0ساعت ،افزایش مییابد .همچنین با افزایش دما
از  36تا  ۷6درجه سانتیگراد ،افزایش محسوس تری در بازده استخراج
مشاهده میشود .در سطح پایین زمان تغییرات بازده با تغییر دما از 36
تا  ۷6درجه سانتیگراد افزایش مییابد که به دلیل باال رفتن توانایی
حالل در دماهای باال و نفوذ حالل به داخل ماتریکس جامد میباشد.
با باال رفتن دما انتقال جرم آب به پلیساکاریدهای محلول از دیواره
سلولی پودر گیاه سریعتر و آسانتر صورت میگیرد.
در سطح باالی زمان ،تغییرات دما تاثیر بیشتری بر بازده استخراج
دارد .تحقیقات انجام شده توسط  Oosterveldو همکاران ( )5660و
 Zykwinskaو همکاران ( )2660نیز افزایش عملکرد استخراج را با
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افزایش دما در دورههای زمانی ثابت را نتیجه میدهد Liu .و همکاران
( )2660نیز گزارش کردند که در زمان طوالنیتر پلیساکارید بیشتری
از گیاه استخراج میشود .تغییرات بازده استخراج موسیالژ از گیاه بامیه
براساس تغییرات نسبت حالل به ماده جامد اولیه و زمان ،در دمای ثابت
( )06oCدر شکل(  -2ب) نشان داده شد .بازده استخراج با افزایش
نسبت آب به ماده خام از  56تا  ،06به سرعت افزایش مییابد .با افزایش
زمان از  5تا  0ساعت بازده استخراج با شیب مالیمتری افزایش مییابد.
در سطح پایین نسبت حالل به ماده جامد ،بازده استخراج با افزایش
زمان افزایش مییابد اما این افزایش بازده در سطح باالی نسبت حالل
به ماده جامد محسوستر است .این افزایش بازده به دلیل در دسترس
بودن مقدار باالی مایع که منجر به افزایش نیرو محرکه برای خارج
کردن موسیالژ گیاهی از ماده خام میشود Koocheki .و همکاران
( )2666نیز گزارش کردند که افزایش بازده با افزایش نسبت آب به ماده

الف

جامد نسبت مستقیم دارد .از این رو مقدار آب غیرکافی و یا مقدار ماده
خام باال ممکن است بازده استخراج را کاهش دهد .تغییرات بازده
استخراج موسیالژ از گیاه بامیه براساس تغییرات دما و نسبت حالل به
ماده جامد در زمان ثابت ( 3ساعت) در شکل ( -2ج) نشان داده شد .در
دماهای باالتر ،محلول آبکی غیرچسبناکتری حاصل میشود در نتیجه
موسیالژ میتواند بهراحتی در آب آزاد شود و بازده را افزایش میدهد.
در سطوح پایین دمایی با افزایش نسبت حالل به ماده جامد ،بازده
موسیالژ با شیب کمی افزایش مییابد اما در سطوح باالی دمایی با
افزایش نسبت حالل به ماده جامد ،افزایش بازده استخراج موسیالژ
بسیار قابل توجه خواهد بود Bendahou .و همکاران ( )266۷نیز
گزارش کردند که بازده استخراج پلیساکاریدها بهطور مشخصی با
افزایش نسبت حالل به ماده خام اولیه ،افزایش مییابد که میتواند به
علت افزایش نیرو محرکه برای انتقال جرم پلیساکاریدها باشد.

ب

ج
شکل  -2نمودارهای سطح پاسخ پارامترهای استخراج در روش حالل ،بر پاسخ بازده

کرانی و سرگلزایی /بررسی خواص فیزیکوشیمیایی موسیالژ بامیه و مقایسه کارآیی استخراج دو 083 ...
تعیین شرایط بهینه استخراج موسیالژاز گیاه بامیه در روش
حاللی

بهمنظور بهینهسازی بازده استخراج موسیالژ بامیه از تکنیک
بهینهسازی عددی استفاده شد .شاخصها و اهداف بهینهسازی برای
هریک از متغیرها و پاسخ فرایند در (جدول  )0آورده شده است .شرایط
بهینه با توجه به شاخصهای مورد نظر دما  06درجه سانتیگراد ،زمان

 3/22ساعت و نسبت حالل به ماده جامد  24بهدست آمد .با توجه به
اینکه مقادیر پیشبینی شده توسط مدل و مقادیر واقعی بهدست آمده
فاقد اختالف معنیدار بودند میتوان نتیجه گرفت که مدل بهدست آمده
قابل قبول و مناسب میباشند .مقادیر واقعی گزارش شده در جدول 0
میانگین دو تکرار میباشند.

جدول  -۵شاخصها و اهداف بهینه سازی استخراج موسیالژ بامیه به روش حالل
متغیرها-پاسخ
دما
زمان
نسبت حالل به ماده جامد
بازده استخراج موسیالژ

هدف

حدپایین

حد باال

درجه اهمیت

داخل محدوده
داخل محدوده
داخل محدوده
بیشترین

36
5
56
3/۷4

۷6
0
06
0/22

3
3
3
3

جدول  -۶مقادیر واقعی و پیشبینی شده بازده استخراج در شرایط بهینه
مقدار واقعی
مقدار پیشبینی شده
پاسخ

0/22

بازده موسیالژ استخراجی (%وزنی)

0/52

جدول  -۷بهینهسازی استخراج موسیالژ از گیاه بامیه با روش سیال فوق بحرانی
آزمایش
oC

دما ( )
1
2
3
۴
۵
۶
۷
۸
۹
1۱
11
12
13
1۴
1۵
1۶
1۷
1۸
1۹
2۱

06
06
06
36
06
06
06
۷6
06
06
06
06
26
26
26
06
06
26
06
06

متغیرهای مستقل
فشار ( )barزمان ((min

206
266
506
266
506
266
266
266
366
566
266
266
206
206
506
266
206
506
266
266

526
66
526
66
06
66
36
66
66
66
66
506
06
526
06
66
06
526
66
66

متغیرهای وابسته (پاسخ)
بازده ()%

5/26
5/22
5/25
6/40
6/42
5/2۷
6/43
6/4۷
5/43
5/66
5/22
5/06
6/44
5/24
6/42
5/23
5/5
5/20
5/20
5/24
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بهینهسازی استخراج موسیالژ (پلیساکارید) از غالف گیاه بامیه
به روش سیال فوق بحرانی با استفاده از روش سطح پاسخ

در این روش با داشتن پارامترها و محدودههای ذکرشده در جدول
 ،2تعداد  26آزمایش توسط نرم افزار طراحی شد .فهرست آزمایشهای
طراحی شده با روش سیال فوق بحرانی و نقاط تعیین شده در هر
آزمایش در جدول  ۷نشان داده شده است .ستون آخر جدول ،پاسخ
محاسبه شده هر آزمایش را پس از انجام نشان میدهد.

گزینش مدل مناسب در استخراج فوق بحرانی

در این تحقیق طبق مقادیر  R adjustedو  R predictedبهترین
مدل برازش یافته در روش استخراج فوق بحرانی ،برای پاسخ بازده مدل
درجه دوم میباشد که نتایج آنالیز آماری و جدول آنالیز واریانس مدل
اصالح شده آن در ادامه آورده شده است.
2

2

جدول  -۸نتایج جدول آنالیز واریانس ( )ANOVAمدل سطح پاسخ اصالح شده درجه دوم برای بازده استخراج سیال فوق بحرانی
احتمال p
درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات مقدار F
منبع
مدل
(Aدما)
(Bفشار)
( Cزمان)
AB
AC
A2

باقیمانده
فقدان برازش
خطای خالص
کل

0
5
5
5
5
5
5
53
4
0
56

6/25
5/20
5/003E -662 5/003E -662
6/662
6/662
6/40
6/40
6/620
6/620
6/624
6/624
6/20
6/20
0/625E -662 ۷/424E -663
5/6۷ ۷/236E -662 0/622E -663
3/۷0۷E -662 5/443E -663
5/2۷

معادله مدل برازش داده شده بر پاسخ با حذف پسخور به صورت
زیر میباشد:
×y=1.25+0.076×B+0.023×C-0.065×(A×B)-0.059
(A×C) +0.097×A2
()2

با توجه به نتایج حاصله در مورد بازده اثر درجه اول فشار و زمان،
اثر درجه دوم دما و همچنین عبارات تاثیر متقابل دما -فشار و
دما -زمان معنیدار بودند.
آنالیز پاسخ سطح در روش استخراج با سیال فوق بحرانی

تغییرات بازده استخراج موسیالژ به روش سیال فوق بحرانی
براساس تغییرات دما و فشار ،در زمان ثابت ( 66دقیقه) در شکل (-3
الف) نشان داده شده است .در سطح پایین دمایی در اثر افزایش فشار،
تغییری در بازده به چشم نمیخورد .اما با افزایش دما از  20درجه
سانتیگراد به بعد ،اثر افزایشی فشار بر بازده استخراج موسیالژ نمایان
است .که با توجه به معنیدار نشدن متغیر دما بر اساس جدول آنالیز
واریانس اثرات مشاهده شده مربوط به فشار و اثر متقابل بین دما و فشار
است Xynos .و همکاران ( )265۷نیز با افزایش فشار افزایش بازده را
مشاهده کردند.

326/5۷
6/20
505/6۷
5224/۷5
22/62
20/40
220/26

>6/6665
6/0566
>6/6665
>6/6665
>6/6665
>6/6665
>6/6665
6/2300

تغییرات بازده استخراج موسیالژ به روش سیال فوق بحرانی بر
اساس تغییرات دما و زمان ،در فشار ثابت ( 266بار) در شکل ( -3ب)
نشان داده شده است .با توجه به شکل در تمامی سطوح ثابت دمایی
نمودار سطح پاسخ بازده استخراج موسیالژ نسبت به افزایش زمان
استخراج بازده روند افزایشی دارد .مطابق شکل افزایش دما اثر افزایشی
و سپس کاهش خود را (هر چند اندک) در هر سطح ثابت زمان بر بازده
استخراج مشابه نتایج سایر تحقیقات نشان میدهد .در تمامی سطوح
ثابت زمانی با افزایش فشار ،اثر افزایشی در بازده استخراج مشاهده
میشود .در واقع به دلیل کاهش ناچیز دانسیته در فشارهای باال اثر
افزایش فشار بخار جز حلشونده بر آن غالب شده و موجب افزایش
حاللیت و در نتیجه افرایش بازده میشود.
مطابق شکل (-3ج) با افزایش زمان از  36تا  506دقیقه بازده
استخراج با شیب تندی افزایش یافته است که حاکی از این است که با
زمان دادن کافی به نمونه و اصالحگر حاللیت ترکیبات قطبی افزایش
یافته و بازده به مقدار قابل توجهی زیاد میشود .همچنین هیچگونه پیچ
خوردگی در نمودار سطح پاسخ دیده نمیشود که داللت بر مهم نبودن
اثر متقابل بین دما و فشار بر بازده استخراج موسیالز به این روش است

کرانی و سرگلزایی /بررسی خواص فیزیکوشیمیایی موسیالژ بامیه و مقایسه کارآیی استخراج دو 083 ...

که در جدول آنالیز واریانس نیز مقدار احتمال  pبزرگتر از  6/60برای
این متغیر گویای همین مطلب است.

ب

الف

ج
شکل  -3نمودارهای سطح پاسخ پارامترهای استخراج در روش فوق بحرانی بر پاسخ

تعیین شرایط بهینه استخراج موسیالژ از گیاه بامیه در روش
فوق بحرانی

بهمنظور بهینهسازی بازده استخراج موسیالژ بامیه از تکنیک
بهینهسازی عددی استفاده شد .شاخصها و اهداف بهینهسازی برای
هریک از متغیرها و پاسخ فرایند در جدول  6آورده شده است.
شرایط بهینه با توجه به شاخصهای مورد نظر دما  24درجه
سانتیگراد ،فشار  200بار و زمان  530دقیقه بهدست آمد .همچنین
مقدار پیشبینی شده شرایط بهینه توسط نرمافزار  5/06میباشد .با توجه
به اینکه مقادیر پیشبینی شده توسط مدل و مقادیر واقعی بهدست آمده

فاقد اختالف معنیدار بودند میتوان نتیجه گرفت که مدل بهدست آمده
قابل قبول و مناسب میباشند .مقادیر واقعی گزارش شده در جدول 56
میانگین دو تکرار میباشند.
بررسی فیزیکوشیمیایی موسیالژ حاصل از هر دو روش
استخراج با حالل و استخراج با سیال فوق بحرانی

نتایج بررسیهای فیزیکو شیمیایی موسیالژ حاصل از روش استخراج
با حالل و استخراج با سیال فوق بحرانی در جدول  55آمده است.

جدول  -۹شاخصها و اهداف بهینه سازی استخراج موسیالژ بامیه به روش فوق بحرانی
درجه اهمیت
حدپایین حد باال
هدف
متغیر ها-پاسخ
دما
3
۷6
36
داخل محدوده
فشار
داخل محدوده
زمان
داخل محدوده
بازده استخراج موسیالژ
بیشترین

566
36
6/42

366
506
5/06

3
3
3
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جدول  -1۱مقادیر واقعی و پیش بینی شده بازده استخراج در شرایط بهینه
مقدار واقعی
مقدار پیشبینی شده
پاسخ
بازده موسیالژ استخراجی(%وزنی)

5/04

5/06

جدول  -11نتایج بررسیهای فیزیکوشیمیایی پودر موسیالژ بامیه
موضوع
حاللیت

نتایج حاصل از موسیالژ با حالل

نتایج حاصل از موسیالژ با فوق بحرانی

قابل حل در آب
24
56/06
3
6/۷
0/5

قابل حل در آب
54
6/44
2/3
6/0
0/0

شاخص تورم
رطوبت
خاکستر کل
خاکستر نامحلول در اسید
pH

آنالیز کروماتوگرافی گازی -طیفسنج جرمی

نتایج آنالیز کروماتوگرافی گازی– طیفسنجی جرمی برای مشتقات
تری متیل سیلیل قندهای تشکیلدهنده موسیالژ (پلیساکارید)
استخراجی از روش فوق بحرانی در کروماتوگرام شکل  2آمده است.
طیف حاصل از  GC–MSنشان میدهد که مونوساکاریدهای اصلی
حاضر در موسیالژ استخراجی از بامیه به روش فوق بحرانی بر اساس
زمان ماند پیک ترکیبات جدا شده و مقایسه با استانداردهای مرجع از
مشتقات قندی  TMSIشامل آرابینوز ( 50/02دقیقه) ،رامنوز (54/20
دقیقه) ،گاالکتوز ( 56/22دقیقه) ،گاالکتورونیک اسید ( 26/5۷دقیقه) و
گلوکز ( 56/۷0دقیقه) میباشد .موسیالژ حاصل از روش فوق بحرانی با

توجه به آنالیز از نظر وجود پلیساکارید خالصتر بوده است زیرا ترکیبات
ناشناخته کمتری مشاهده گردید .این بررسی نشان میدهد که عصاره
استخراجی از روش فوق بحرانی پلیساکارید مورد نظر در گیاه بامیه
میباشد .جدول  52زمان بازداری مشتقات قندی را نشان میدهد.
مطابق شکل  2مشتقات قندی در زمان های بازداری و نتایج خاصل از
طیفسنجی جرمی در محدوده زمانی مورد نظر دیده شده است .بهعنوان
نمونه آرابینوز در زمان  50/02دقیقه در طیف مشاهده شده و در مشتقات
حاصل از  TMSIنیز بیشترین پیک را داشته است که نشان از وجود
ترکیب آرابینوز در موسیالژ استخراج شده است.

شکل -۴کروماتوگرام و زمان های بازداری مشتقات قندی مربوط به آنالیز  GC-MSموسیالژ حاصل از روش فوق بحرانی

083 ...  بررسی خواص فیزیکوشیمیایی موسیالژ بامیه و مقایسه کارآیی استخراج دو/کرانی و سرگلزایی
 مونوساکاریدهای تشکیلدهنده موسیالژ حاصل از استخراج فوق بحرانی-12 جدول
)زمان بازداری قند های استاندارد (دقیقه
)زمان بازداری (دقیقه
واحد قندی

50/26
54/20
54/66
56/32
56/02
26/25
06  همچنین زمان استخراج در روش سیال فوق بحرانی حدود.یافته است
 به دلیل استفاده کمتر از حاللهای آلی در روش.درصد کاهش یافته است
فوق بحرانی سازگاری این روش با محیط زیست بیشتر بوده که این نکته
.در تبدیل روش آزمایشگاهی به مقیاس پایلوت و یا صنعتی قابل توجه است
بررسی فیزیکو شیمیایی موسیالژ حاصل از دو روش نشان میدهد که
 رطوبت و خاکستر موسیالژ حاصل از روش خیساندن بیشتر،شاخص تورم
.از موسیالژ حاصل از روش فوق بحرانی میباشد

50/02
54/20
54/6
56/22
56/۷0
26/5۷

آرابینوز
رامنوز
فروکتوز
گاالکتوز
گلوکز
گاالکتورونیک اسید
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Introduction: The Okra belongs to the family Malvaceae with the scientific name Abelmoschus esculentus (Peyvast,
2009). The viscous property of okra is due to the thick and viscous matter in the fruit pod, called mucilage. Okra mucilage
is a polysaccharide currently used in pharmaceutical industry as a hydrophilic polymer in tablet coatings (Bakre et al,
2009). Mucilage collectively contains polysaccharides, proteins, and minerals found in a plants or seeds that are more
widely used in various industries, including food industry, as a stiffener in dairy products. Mucilage composed of
monosaccharide polymers, amorphous and semi-transparent, and are hydrocolloids. These materials are hydrophilic
molecules that can be extracted with water and form a concentrated or gel solutions. Gels are widely used in the food,
pharmaceutical and non-pharmaceutical industries. The cultivation of okra in Iran is mainly occurred in tropical and
subtropical regions and is found in Khuzestan, Ilam, Kermanshah, South Fars, Bushehr and Hormozgan provinces
(Mozafarian, 2012). Many studies have been done on the extraction of okra mucilage and its applications in the
pharmaceutical and food industries. Faroq et al. worked on the organoleptic properties of okra mucilage and concluded
that okra mucilage has good flow properties and high solubility in water that can be used safely without any side effects
(Farooq et al, 2013). ). Noorlaila et al studied the emulsifying property of mucilage extracted from okra (Noorlaila et al,
2014). Nazni and Vigneshwar studied the extraction and evaluation of organoleptic properties of mucilage from okra and
several other plants and used ethanol and acetone to purify mucilage (Nazni et al, 2012). A study was conducted in 2018
to study the basic properties such as swelling index, emulsion stability, viscosity and antioxidant activity of okra mucilage
(Fekadu Gememde et al, 2018). In a study on the use of okra mucilage in pharmacy, Ameena et al after extracting mucilage
from okra and measured the physicochemical properties of mucilage, applied it in tablet formulation and many parameters
such as diameter, thickness, weight change, hardness and Fragility were assessed. According to observations, low
concentrations of okra mucilage can be used as a substitute for starch in tablet formulation, and also high levels of okra
mucilage can be used in the drug release system as a natural substance (Ameena et al, 2010). In a study, Mishra et al
presented okra mucilage as a new proposal to replace polymer materials used in various industries (Mishra et al, 2008).
In 2014, the effect of okra mucilage on the release of propranolol hydrocolloid in tablets was studied. The highest hardness
and lowest brittleness were observed for okra tablets (Zaharuddin et al, 2014). In this research, extraction of okra mucilage
was investigated by two methods of solvent and supercritical fluid extraction. Optimization the yield and physicochemical
properties of the extract obtained from both methods was also investigated.
1

Materials and methods: Fresh okra obtained from local supermarket in Khuzestan province. Chemicals materials such
as pure ethanol, acetone, chloroform, acetonitrile purchased from Merck and Sigma Aldrich. After transferring the okra fruit
to the laboratory, the contaminants were removed from the plant and then rinsed thoroughly with water. The okra pods were
dried at about 40 °C in a digital fan oven model 6882A. It was powdered by a German-made electric milling machine and
then it passed through a 30-mesh sieve to be ready for extraction and it was weighted by laboratory scales (0.0001 precision
manufactured by Cornell, Germany). In the solvent extraction process, the okra powder was weighed by a digital balanced
(GR-200 model made in Japan) and transferred to 250 ml human. The solids stirred in distilled water and various amounts
of solvent for 1 to 5 hours until the mucilage is completely released into the water. The solution was filtered and then adjacent
to an organic solvent. Then, the filtrate was poured again into Petri dish and placed on a water bath at 45 °C to evaporate the
residual solvent inside it. The residue inside the Petri dish was dried in a fan oven (Reyhan Teb Company) at 40 °C and
powdered and kept at 20 °C until the day of analysis. In the supercritical extraction method, the supercritical fluid extraction
machine which designed and manufactured in the laboratory of the Faculty of Engineering at Ferdowsi University of
Mashhad was used. The carbon dioxide was supplied by Khakakan Co., Quchan Road, Iran in a 45 kg cylinder.
Results & Discussion: Generally, according to the results of both methods of solvent extraction and supercritical fluid
extraction (SFE), the extraction efficiency of mucilage at the optimal point in the solvent extraction and in the supercritical
methods was 5.12% and 1.58%, respectively. Due to the less use of organic solvents in the supercritical method, this
method is more environmentally friendly, which is significant in converting the laboratory method to pilot or industrial
scale. Physio-chemical analysis of mucilage obtained by two methods shows that the index of swelling, moisture and ash
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of mucilage obtained by maceration is more than that of supercritical mucilage . By comparing the obtained values at the
optimal point of both methods, the solvent method has a higher total efficiency and has been more successful. However,
in the supercritical fluid method, the solvent utilization is significantly reduced. The extraction time in the supercritical
fluid method is also reduced by about 50%.
Keywords: Okra, Mucilage, Optimization, Solvent, Supercritical, Polysaccharide

