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Herbal extracts are sources of useful chemical compounds that have potential ap-
plications in medicine and other cases. Extraction is the first crucial step in prepara-
tion of plant formulations. Modern methods of extraction are effective in advancing 
the development of traditional herbal remedies. The development of modern sam-
ple-preparation techniques with significant advantages over conventional methods for 
the extraction and analysis of medicinal plants is likely to play an important role in 
the overall effort of ensuring availability of high-quality herbal products to consumers 
worldwide. In addition to conventional methods, numerous new methods have been 
devised, but so far no single method has been considered as the standard for extraction 
of plant extracts. The efficiency of conventional and modern extraction methods large-
ly depends on important input parameters, understanding the nature of the plant ma-
trix, bioactive compound chemistry and scientific expertise. Each method has its own 
advantages with regard to efficiency, ease of use, time, cost, energy and environmental 
impact. In this article principle behind operation of various extraction methods, factors 
influencing method performance, research progress, strength and weakness of different 
extraction approaches are discussed. Emphasis is put on the methods which are solvent 
and energy saving, and suitable for thermolabile phytocompounds.
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مروری بر روش های نوین استخراج عصاره های گیاهی

واژگان کلیدی:

پزشکی و سایر موارد      عصاره های گیاهی منابعی از ترکیبات شیمیایی مفید را تشکیل می دهند که در 
کاربردهای بالقوه ای دارند. استخراج اولین مرحله مهم در تهیه عصاره های گیاهی است. روش های جدید و 
مدرن استخراج در توسعه این عصاره های گیاهی مؤثر هستند. استفاده از روش های آماده سازی مدرن با 
مزایای قابل توجه نسبت به روش های متداول برای استخراج، نقش مهمی در تولید عصاره های گیاهی و 
اطمینان از در دسترس بودن محصوالت با کیفیت باال برای مصرف کنندگان در سراسر جهان ایفا می کند. در 
کنار روش های متداول و مرسوم، روش های جدید بی شماری ابداع شده، اما تاکنون هیچ روش واحدی به 
عنوان استاندارد برای استخراج عصاره های گیاهی در نظر گرفته نشده است. کارایی روش های استخراج 
معمولی و مدرن عمدتا به پارامترهای ورودی مهم، درک ماهیت ماتریس گیاهی، شیمی ترکیبات زیست 
فعال و تخصص علمی بستگی دارد. هر کدام از این روش ها با در نظر گرفتن کارایی، سهولت، زمان مورد 
اصول  مقاله،  این  در  دارد.  را  خود  خاص  مزایای  محیطی  زیست  تأثیرات  و  انرژی  هزینه ها،  استفاده، 
روش های مختلف استخراج، عوامل مؤثر بر عملکرد روش، پیشرفت تحقیقات، مزایا و معایب آن ها بررسی 
برای  کید بر روش هایی است که در مصرف حالل و انرژی صرفه جویی کنند و  شده است در این مقاله تأ

ترکیبات حساس به حرارت مناسب باشند. 
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١ مقدمه
هزاران سال است که بشر از منابع گیاهی برای کاهش یا درمان بیماری ها استفاده 
پزشکی و سایر موارد  می کند. گیاهان منبعی از ترکیبات شیمیایی هستند که در 
آلکالوئیدها،  مانند  فعال  ترکیبات  از  بسیاری  حاوی  گیاهان  دارند.  کاربرد 
استروئیدها، تانن ها، گلیکوزیدها، روغن های فرار، رزین ها، فنل ها و فالونوئیدها 
هستند که در قسمت های خاص گیاه مانند برگ ها، گل ها، پوسته، دانه ها، میوه ها، 
از  به طور معمول  اثرات دارویی مفید مواد گیاهی  ... تجمع می یابند.  ریشه و 
 Farnsworth ،1985 ترکیب این محصوالت ثانویه حاصل می شود)49(. در سال
و همکاران، 119 متابولیت گیاهی ثانویه را شناسایی کردند که به عنوان دارو 
بهداشت جهانی  توسط سازمان  که  دارویی  از 255  گرفتند.  قرار  استفاده  مورد 
شوند، 11  می  گرفته  نظر  در  و ضروری  اساسی  داروهای  عنوان  به   )WHO(
از  نیز  از داروهای مصنوعی  از گیاهان ساخته می شوند و تعدادی  درصد آن ها 
پیش سازهای طبیعی به دست می آیند. خواص آنتی اکسیدانی)15(، ضدباکتریایی 
)40(، ضدقارچی )22(، ضد دیابتی )46 ،30(، ضدالتهابی )30( و فعالیت های 
محافظتی در برابر رادیواکتیو )18( مواد فیتوکمیکال شناسایی شده و به این دلیل 
گیاه  یک  فیتوشیمیایی  بررسی  می شود.  استفاده  دارویی  مقاصد  برای  آن ها  از 
ممکن است شامل مراحل زیر باشد: شناسایی و استخراج مواد گیاهی، جداسازی 

ترکیبات مورد نظر، توصیف ترکیبات جدا شده و ارزیابی کیفی)9(. 

محققان تالش های چشم گیری برای یافتن روش های استخراج کارآمد به منظور 
رسیدن به راندمان و اثربخشی باال انجام داده اند. راندمان به عملکرد استخراج 
اشاره دارد، در حالی که اثربخشی به پتانسیل عصاره )میزان فعالیت زیستی به 
ظرفیت تولید اثر( اشاره دارد. برای جداسازی اجزای بیولوژیکی، استخراج از گیاه 
یکی از روش های پایدار است)17(. برای به دست آوردن کیفیت بهتر و راندمان 
باید بهینه سازی  باالی استخراج از گیاهان، روش استخراج برای بهره وری بهتر 
تهیه  نمونه  گیری،  مانند  مهم  مرحله  تحلیلی شامل چندین  شود)24(. روش های 
انتخاب  به  نیاز  آماری و غیره می باشد)42(.  ارزیابی های  نمونه، کمیت سازی، 
با  دلیل است که وقتی روش های مختلف  این  به  مناسب ترین روش استخراج 
حالل مشابه روی مواد گیاهی یکسان اعمال می شود، راندمان استخراج می تواند 
بسیار متفاوت باشد. عالوه بر این، روش انتخاب شده به عنوان مناسب ترین 
قبولی  قابل  تکرارپذیری  به درجه  بتواند  تا  استانداردسازی شود  باید  نیز  روش 

برسد. 

الزم به ذکر است که انتخاب یک حالل مناسب در کنار استفاده از یک روش 
استخراج پایدار دارای اهمیت اساسی است. برای انتخاب حالل، اصل »حاللیت 

خوب« اصل مناسبی است. بنابراین حالل های قطبی مواد قطبی را استخراج

استخراج  غیرقطبی  حالل های  توسط  نیز  غیرقطبی  مواد  و  می کنند 
بطور  است.  استخراج  روش  محبوب ترین  با حالل  استخراج  می شوند. 
نسبت های  در  آب  و  الکل  )مخلوط  هیدروالکلی  حالل  مخلوط  کلی، 
قطبیت  محدوده  دلیل  به  که  است  باال  استخراج  بازده  دارای  مختلف( 

گسترده آن است.

برای  زیرا  است،  گیاهان  تجزیه  در  مهم  قدم  اولین  نمونه  آماده سازی 
استخراج ترکیبات شیمیایی مورد نظر از مواد گیاهی برای جداسازی و 
فعال  ترکیبات  استخراج  برای  است)15(.  ضروری  بیش تر  بررسی 
درمانی، از حالل های مختلفی مانند آب، اتانول، کلروفرم، اتیل استات، 
متانول و غیره استفاده می شود. گاهی اوقات برای به دست آوردن بازده 
توسعه  می شود.  استفاده  نیز  حالل ها  از  مخلوطی  از  استخراج  بهتر 
روش های نوین تهیه نمونه، مزایای قابل توجهی از نظر کاهش مصرف 
به روش های  نمونه نسبت  تخریب  به حداقل رساندن  و  آلی  حالل های 
مرسوم دارد و باعث از بین رفتن اجزای نامطلوب و نامحلول از عصاره 
 ،)MAE( مایکروویو  استخراج  شامل  مدرن  روش های  می شوند.  نیز 
فوق  سیال  با  استخراج   ،)UAE( صوت  ماورای  امواج  با  استخراج 
است. غیره  و   )SPME( جامد  فاز  میکرو  استخراج   ،)SFE( بحرانی 
گسترده ای  کاربرد  و  بوده  استاندارد  و  ساده  نسبتًا  کالسیک  روش های 
دارند، اما می توانند ناکارامد و زمان بر باشند، مقادیر زیادی از حالل های 
باعث تخریب اجزای حساس به گرما شوند. در  آلی را مصرف کرده و 
حالی که در استفاده از روش های متداول، مشکالت مربوط به کیفیت، 
عدم سازگاری، ایمنی و کارآیی آن ها وجود دارد. عالوه بر این، از بین 
بردن مراحل تمیز کردن نمونه اضافی و مراحل تغلیظ قبل از تجزیه و 
از  نیز  انتخاب پذیری  و  استخراج  راندمان  بهبود  کروماتوگرافی،  آنالیز 
مزایای روش های مدرن هستند)24(. اهداف استانداردسازی روش های 
نظر  مورد  بخش  آوردن  دست  به  خام،  داروهای  تولید  برای  استخراج 
با استفاده از حالل ها و روش های انتخابی  درمانی و حذف مواد بی اثر 
است. با افزایش تقاضای محصوالت دارویی گیاهی و محصوالت طبیعی 
برای مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان، تولیدکنندگان گیاهان دارویی 
عصاره هایی  تولید  برای  استخراج  فناوری های  مناسب ترین  از  استفاده 
باکیفیت تعریف شده را مورد توجه قرار داده اند که می تواند در مقیاس سازی 
کمک  استخراج،  روش های  استانداردسازی  کنند.  کمک  نیز  استخراج 
روش  انتخاب  می کند.  نهایی  گیاهی  داروی  کیفیت  به  توجهی  قابل 
جداسازی ترکیبات فعال با باالترین عملکرد و باالترین خلوص از منابع 
می شوند،  فرآوری  که  اولیه  مواد  و  ترکیبات  ماهیت  به  عمدتا  طبیعی 

بستگی دارد)32(.
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2 فرآیند استخراج
داشته  را  زیر  مراحل  است  ممکن  معمولی  استخراج  فرآیند  یک 

باشد)11(:

1- جمع آوری و شناسایی ترکیبات گیاهی و خشک کردن 

2- کاهش اندازه ذرات

3- استخراج

4- صاف کردن

5- تغلیظ

6- خشک کردن و بازیابی 

اجزای  مانند  مختلفی  عوامل  تأثیر  تحت  استخراجی،  عصاره  کیفیت 
روش  استخراج،  برای  استفاده  مورد  حالل  استفاده،  مورد  گیاهی 
استخراج و نسبت مواد گیاهی به حالل و .... قرار می گیرد. از مقیاس 
استخراج  حین  در  پارامترها  کلیه  پایلوت  مقیاس  تا  آزمایشگاهی 
متابولیت های  استخراج  تکنیک های  می شوند.  کنترل  و  بهینه سازی 

گیاهی، محلول را از طریق استفاده انتخابی از حالل ها جدا می کنند.

روش های استخراج پیشرفته

)MAE(  3 استخراج مایکروویو
با جذب یک ماده، انرژی الکترومغناطیسی مایکروویو به انرژی گرمایی 
تبدیل می شود. رایج ترین فرکانس مورد استفاده در مایکروویو تجاری 
انرژی  خروجی  دارای  که  است  گیگاهرتز(   2/45( مگاهرتز   2450
برای  اقتصادی  و  ساده  روشی   MAE است)19(.  وات   700-600
استخراج ترکیبات بیولوژیکی فعال از مواد گیاهی مختلف است)12(. 
Samra و همکاران برای اولین بار از آون های خانگی مایکروویو برای 

استفاده   1975 سال  در  بیولوژیکی  نمونه های  در  فلزات  تجزیه 
در سال  بار  اولین  گیاهی  مواد  برای    MAE از  استفاده  کردند)32(. 

1986 توسط Ganzler و همکاران گزارش شد)21(.

مایکروویوها دارای میدان های الکتریکی و مغناطیسی عمود بر یکدیگر 
هستند. میدان الکتریکی باعث گرم شدن از طریق دو مکانیسم همزمان، 
یعنی چرخش دوقطبی و انتقال یونی می شود. چرخش دوقطبی به دلیل 
هم ترازی در میدان الکتریکی مولکول های دارای بخش دو قطبی در 
حالل و نمونه جامد است. این نوسان باعث ایجاد برخورد با مولکول های

اطراف می شود که منجر به آزاد شدن انرژی حرارتی به محیط می شوند. با فرکانس 
2/45 گیگاهرتز، این پدیده ، 109 ×4/9 برابر سریعتر رخ می دهد و در نتیجه 
حرارت حاصل بسیار سریع است. در واقع هرچه ثابت دی الکتریک حالل بیش تر 
باشد، گرمایش سریع تر است. در نتیجه، در روش مایکروویو بر خالف روش های 

گرمایش رسانای کالسیک، کل نمونه به طور هم زمان گرم می شود. 

پیوندهای هیدروژنی  در فرآیند استخراج، مزیت گرمایش مایکروویو اختالل در 
ضعیف است که توسط چرخش دو قطبی مولکول ها ایجاد می شود)21(. اجزای 
نمونه مطابق با ثابت های دی الکتریک، انرژی مایکروویو را جذب می کنند)1(. 
هنگامی که مواد گیاهی درون یک حالل شفاف در مایکروویو غوطه ور می شوند، 
گرمای اشعه مایکروویو به طور مستقیم و بدون اینکه توسط حالل جذب شود، به 
بخش جامد  به گرمایش سریع رطوبت باقیمانده در  ماده جامد می رسد و منجر 
می شود. گرمایش باعث تبخیر آنی رطوبت شده و فشار بخار زیادی ایجاد می کند 
که دیواره سلولی بستر را شکسته و محتوای آن را در حالل آزاد می کند. حالل های 
و  زیاد  الکتریک  دی  ثابت  دارای   MAE فرآیندهای   بیشتر  در  استفاده  مورد 
انتخاب پذیری  حال،  این  با  هستند،  مایکروویو  انرژی  جذب  باالی  ظرفیت 
استخراج و توانایی برای تعامل با مایکروویو را می توان با استفاده از مخلوط 
حالل ها تعدیل کرد. استفاده از مخلوط دو حالل که تنها یک حالل قادر به جذب 
این است که  بر  اعتقاد  اگرچه معمواًل  باشد، غیرمعمول نیست)4(.  مایکروویو 
حالل های قطبی بهتر از حالل های غیرقطبی هستند )24،18، 43(، در »تئوری 
دیواره سلولی شکسته« حالل های شفاف مایکروویو بهتر از حالل هایی هستند که 
به  منجر  است  ممکن  حالل  به  آب  افزودن  می شوند)23(.  مایکروویو  جذب 
افزایش راندمان شود. ثابت شده که حالل های شفاف مایکروویو مانند استون 
برای استخراج ترکیبات فنلی بهترین هستند)43(. در صورت استفاده از مخلوط 
متانول: کلروفرم، متانول به دلیل باال بودن ضریب اتالف، راندمان حرارتی کلی 
 .)43 و  می ماند)23  باقی  شفاف  پایین  قطب  دلیل  به  کلروفرم  دارد.  بهتری 
برای استخراج  به ویژه  حالل های شفاف مایکروویو )به عنوان مثال، هگزان( 

ترکیبات حساس به حرارت مناسب هستند)35(.

MAE را می توان در دو حالت مختلف استفاده کرد: یکی فرآیند مخازن بسته که 

تحت فشار و دمای کنترل شده است، و فرآیند دیگر با مخازن باز که در فشار جو 
انجام می شود. این فرآیندها به ترتیب به عنوان استخراج تحت فشار مایکروویو 
نامگذاری   )FMAE( متمرکز  مایکروویو  کمک  با  استخراج  و   )PMAE(
نقطه  از  باالتر  خیلی  حالل  است  ممکن  بسته،  مخازن  سیستم  در  شده اند)6(. 
جوش اتمسفری خود گرم شود. هم سرعت و هم کارآیی استخراج در این روش 

بهبود یافته است)21(. 
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یابد.  افزایش  دما  فشار صحیح،  از  استفاده  با  است  ممکن  بسته،  سیستم  در 
سیستم بسته اغلب برای ترکیبات فرار مناسب است. در سیستم باز، حداکثر دما 
با نقطه جوش حالل مورد استفاده تعیین می شود)4(. سلول های باز، در مقایسه 
این  بر  ارائه می دهند و عالوه  نمونه ها  برای  را  بیش تری  ایمنی  بسته،  انواع  با 
موجب بیش تر شدن راندمان استخراج می شوند)21(. سلول های باز می توانند 
یک زمان انجام دهند. مزیت انتقال جرم بهبود  چندین مخزن استخراج را در 
یافته به دلیل همزدن در هر دو حالت MAE ممکن است)38 و 45(. گرچه نشان 
داده شده که در فرآیندهای مایکروویو، طول مدت گرم شدن بیش از حد است)6(، 
MAE احتمااًل دارای مشکل تخریب حرارتی ترکیبات گیاهی بوسیله گرمای بیش 

از حد نیست، زیرا گزارش شده که گرمایش در سیستم های همگن رخ می دهد، نه 
در موارد ناهمگن.

از توانایی اشعه مایکروویو برای گرم کردن مواد جامد می توان به طور موثر برای 
به تولید اسانس با  به دست آوردن روغن اسانس استفاده کرد. این روش منجر 
 MAE .)11(بخش های دارای فراریت نسبتا کم در مقایسه با تقطیر آبی می شود
برای به دست آوردن عصاره تحت شرایط خفیف بسیار مؤثر است. MAE  دارای 
بهبود خلوص عصاره، هزینه کم و  به حالل کمتر،  نیاز  زمان استخراج کوتاه تر، 
عملکرد بهتر استخراج در مقایسه با استخراج با سوکسله است. بنابراین به عنوان 
می شود)1و6(.  گرفته  نظر  در  متعارف  روش های  برای  بالقوه  جایگزین  یک 
گزارش شده كه استفاده از مایكروویو موجب كاهش كیفیت مواد با منشاء گیاهی 
در سایر روش ها  گرما  از  استفاده  که  درحالی  نمی شود،  اسکوربیک  اسید  مانند 
منجر به کاهش کیفیت می شود. همچنین نشان داده شده که MAE برای استخراج 
ترکیبات فنلی نسبت به روش برگشتی1 سریع تر است. استخراج زردچوبه در زمان 
کمتر و دقت بهتر از طریق MAE نسبت به روش های استخراج معمولی ممکن 

است)36(. 

اثر ترکیب حالل، حجم حالل، دمای استخراج و خصوصیات  بررسی سینتیک 
ماتریس روی MAE برگ های رزماری و نعناع نشان داد که برای یک ماتریس 
نمونه که حاوی آب به عنوان یک جزء است، استفاده از مایکروویو خالص با 
حالل شفاف مانند هگزان می  تواند منجر به استخراج سریع اجزای اسانس شود. 
در  آزاد موجود  مولکول های آب  با  مایکروویو  تعامل مستقیم  دلیل  به  امر  این 
سلول است، که باعث پارگی سلول و آزاد شدن اسانس در حالل آلی مورد استفاده 
)هگزان( می شود. با بهینه سازی نسبت ماده گیاهی به حالل می توان به حرارت دهی 
دمای  یافت)15(.  دست  نعناع  و  رزماری  برگ های  برای  مایکروویو  موثرتر 
فنلی  ترکیبات  استخراج  در  کوتاه  استخراج  زمان  مدت  و  باالتر  مایکروویو 
MAE مؤثرتر است)33(. عصاره  از  با استفاده  از گوجه فرنگی  آنتی اکسیدانی 
تهیه شده توسط MAE باالترین میزان ترکیبات فنلی و تانن و همچنین باالترین

فعالیت مهارکنندگی را داشت. از نظر راندمان استخراج و به ویژه برای 
استخراج مقدار فنل و تانن MAE برتر بوده و میزان قابل توجه افزایش 
فعالیت آنتی اکسیدانی )20 درصد( نیز پس از استفاده از MAE مشاهده 
کمک مایکروویو و هم امواج ماورای  شد. ثابت شده که هم استخراج با 
پتانسیل  افزایش  و  تانن ها  و  فنلی  ترکیبات  افزایش عملکرد  در  صوت 
فعالیت آنتی اکسیدانی مؤثر است)MAE .)48 به عنوان یک جایگزین 
اسیدهای  مانند  فنلی  ترکیبات  استخراج  سنتی  روش های  برای  بالقوه 
کلروژنیک از دانه های قهوه سبز به اثبات رسیده و عصاره های آماده شده 
استخراج   در  دادند)50(.  نشان  خوبی  رادیکال  مهار  فعالیت  نیز 
 ،Mitragyna speciosa میتراژینین2 )ترکیب آلکالوئیدی( از برگ های گیاه
بیش ترین  آلکالوئید را به خود اختصاص داد و  MAE بیش ترین مقدار 

مقدار میتراژینین در عصاره تهیه شده توسط MAE  وجود داشت)41(. 
 ,Manlikara  zapota بذرهای   از   MAE روش  با  شده  تهیه  عصاره 
 ,Phoenix  sylvestris  ,Tamarindus  indica  ,Annona  squamosa

فعالیت   Tricosanthes  doica و   Carica  papaya  ,Citrus  limon

در  استخراج  راندمان  با  توجهی  قابل  اکسیدانی  آنتی  و  ضدباکتریایی 
محدوده 15-2 درصد نشان داده اند )25،24 و 27(. راندمان استخراج 
استخراج  روش  با  کلروفرم-متانول  مخلوط  در   A.squamosal بذر 
از  همچنین  بود)23(.  درصد   17 ثانیه،   50 زمان  مدت  در  مایکروویو 
ضدباکتریایی  فعالیت  ارزیابی  در  گیاهی  عصاره های  تهیه  برای   MAE

)25، 26 و 27( و آنتی اکسیدانی آن ها )25،24،8 و 26( استفاده شده 
است.

)UAE( 4 استخراج با امواج ماورای صوت
UAE شامل استفاده از امواج صوتی با شدت و فرکانس باال و تعامل 

آن ها با مواد است. UAE یک فناوری بالقوه مفید است، زیرا نیازی به 
ابزارهای پیچیده ندارد و نسبتًا کم هزینه است. این فناوری هم در مقیاس 
اثرات  شامل   UAE است)8(.  استفاده  قابل  بزرگ  هم  و  کوچک 
اولتراسونیک حفره های صوتی است. تحت عمل امواج ماورای صوت، 
ذرات جامد و مایع مرتعش شده و سرعت می گیرند و به همین دلیل ماده 
سریعًا از فاز جامد در حالل پخش می شود. چندین مکانیسم احتمالی برای 
تقویت اولتراسونیک استخراج، مانند اختالل سلول، بهبود نفوذ و افزایش 

تورم، اثر مویرگی و فرایند هیدراتاسیون پیشنهاد شده است)14(.

1Reflux Method
2Mitragynine
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می رسد که نیروهای درون مولکولی قادر به نگه داشتن ساختار مولکولی 
ایجاد  حباب هایی  و  شده  تجزیه  مولکولی  ساختار  بنابراین  نیستند، 
حباب ها  سقوط  می نامند)3(.  کاویتاسیون  را  فرایند  این  که  می شوند 
به  منجر  که  کند  ایجاد  مکانیکی  و  فیزیکی، شیمیایی  اثرات  می تواند 
ترکیبات قابل  برای تسهیل رهاسازی  بیولوژیکی  اختالل در غشاهای 
انتقال جرم  بهبود  و  مواد سلولی  درون  نفوذ حالل  بهبود  و  استخراج 
می شود)5 و 73(. اثرات مفید امواج صوتی بر استخراج به شکل گیری 
و فروپاشی نامتقارن اثر ریزگردها در مجاورت دیواره های سلولی نسبت 
پاره شدن سلول ها می شود. داده می شود که منجر به تولید ریزگردها در 
كه  ایجاد جریان صوتی شده  باعث  نوسان حباب ها  که  تصور می شود 
باعث افزایش سرعت انتقال جرم از طریق جلوگیری از اشباع شدن الیه 
همرفت  انتقال  تقویت  بنابراین  و  گیاه  بافت  اطراف  در  حالل 
می شود)20(. پوست غدد خارجی دیواره سلول های گیاهی بسیار نازک 
است و به راحتی توسط مواج ماورای صوت از بین می رود. این امر 
در  و  استخراجی  حالل  داخل  به  اسانس  شدن  آزاد  در  تسهیل  باعث 
نتیجه کاهش زمان استخراج و افزایش راندمان استخراج می شود)15(.
استخراج مواد جامد چای از برگ های خشک شده با آب با استفاده از 
مواج ماورای صوت، موجب 20 درصد بهبود در عملکرد استخراج شد. 
همچنین ثابت شده که استفاده از امواج ماورای صوت برای استخراج 
اسید کارنوسیک3 با حالل های مختلف اتانول، اتیل استات و بوتانون 
بهتر است و همچنین باعث کاهش زمان استخراج می شود)3(. به طور 
نهایی  عملکرد  هم  و  استخراج  میزان  در  هم  حالل  نوع  کلی، 
ایزوفالوون های کل تأثیر معنی داری دارد، اما در یک مطالعه زمانی که 
 lobata ساقه  از  ایزوفالون ها  استخراج  برای  ماورای صوت  مواج  از 
Pueraria استفاده شد، افزایش میزان استخراج و عملکرد برای همه 

نوع حالل ها بدست آمد. هرچه ورودی انرژی الکتریکی در دامنه 650-
0 وات باالتر باشد، عملکرد استخراج نیز باالتر است)14(. 

استفاده از مواج ماورای صوت موجب  استخراج بهتر وانیلین در دوره 
برای حالل های مختلف نسبت به روش سوکسله گردید  زمانی کوتاهتر 
)17(. استخراج رسوراترول4 از انگور به وسیله اولتراسوند بسیار تاثیر 
گذار در نظر گرفته شده است.تجزیه رسوراترول از انگور ممکن است در 
مدت زمانی خاص با استفاده از اولتراسوند ناچیز باشد)7(. اولتراسوند 
اثر حفاظتی در استخراج پروتئین و پکتین دارد، که باعث بهبود کیفیت 

حسی چای می شود. اولتراسوند برای استخراج ترکیبات عطری و 

تأثیر  به  گلیکوزیدی مناسب است )53(. مطالعات مربوط  پیش سازهای عطر 
حالل های مختلف و مخلوط آن ها، اثر حجم حالل، قدرت مواج ماورای صوت و 
راندمان  بهبود  پتانسیل  دارای  ماورای صوت  که مواج  آن نشان می دهد  زمان 
استخراج و کاهش زمان فرآیند است، و در طول فرآوری با اولتراسوند ترکیب 
روغن نیز تحت تأثیر قرار نمی گیرد. اولتراسوند موجب باالترین عملکرد استخراج 
 ,iristectorin A ,iristectorin  B ,tcetoridin مانند  فالونوئیدها  از  برخی  در 
کم تری  زمان  در  کل  ایزوفالوون های  و   iris-tectorigenin  A  ,tectorigenin

نسبت به روش های ماسراسیون و سوکسله می شود)47(. اجزای مهم عملکردی 
بذر انگور توسط مواج ماورای صوت استخراج شد. متغیرهای استخراج، به ویژه 
و  اکسیدان ها  آنتی  کل،  فنل  میزان  شدت  به  استخراج،  دمای  و  زمان 
با  استخراج  قرار می دهد )10(.  تاثیر  تحت  را  انگور  دانه های  آنتوسیانین های 
اولتراسوند به عنوان جایگزینی ساده تر و مؤثرتر برای روش های استخراج معمولی 
جینسنگ  مختلف  انواع  از  ساپونینی(  )ترکیب  جینسینوساید5  جداسازی  در 
سه  تقریبًا  اولتراسوند  با  جینسنگ  ساپونین های  استخراج  است.  شده  گزارش 
تنها  نه  اولتراسونیک  استخراج  است.  سنتی  استخراج  روش  از  سریع تر  برابر 
کارآمدتر بوده، بلکه همچنین برای بهبود و خالص سازی مواد تشکیل دهنده فعال 
پایین تر  دماهای  در  فراصوت می تواند  امواج  به کمک  استخراج  بود.  بهتر  نیز 
انجام شود که برای ترکیبات ناپایدار از نظر حرارتی مطلوب است)52(. استفاده 
از اولتراسوند به طور قابل توجهی موجب تسریع در استخراج آنالیت )نیکوتین 
از فرموالسیون دارویی و گیاهی( می شود. در روش استخراج سرد معمولی هر 
مرحله استخراج حداکثر 24 ساعت طول می کشد، در حالی که زمان موردنیاز 
برای رسیدن به همان راندمان استخراج در این روش کم تر از 20 دقیقه است و 
مصرف حالل های ارگانیک مضر برای محیط زیست نیز کاهش می یابد. مزیت 
اصلی روش مواج ماورای صوت، زمان واکنش و آماده سازی کوتاه  تر،استفاده از 

18

از مقادیر اندک مواد، هزینه کارآمد و حداقل برای حالل ها و افزایش ظرفیت 
نمونه است. این روش برای جداسازی و خالص سازی اصول زیست فعال بسیار 
مفید است)16(. یکی از نقاط ضعف این روش، اثرات مخرب و گاه شناخته شده 
انرژی مواج ماورای صوت )بیش از 20 کیلوهرتز( بر روی ترکیبات فعال گیاهان 
در  نامطلوب  تغییرات  نتیجه  در  و  آزاد  رادیکال های  تشکیل  طریق  از  دارویی 

مولکول های دارویی است)11(. 

3Carnosic acid
4Resveratrol
5Ginsenosides
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)SFE( 5 سیال فوق بحرانی
می توان از SFE برای استخراج برخی ترکیبات خاص از گیاهان در دمای نزدیک 
به محیط استفاده کرد، بنابراین از تخریب ماده در دناتوراسیون حرارتی جلوگیری 
می کنند. SFE یک تکنیک قدیمی استخراج با حالل است، اما کاربرد تجاری آن 
به دلیل سطح پیشرفته و گران قیمت تجهیزات فشار باال و فناوری مورد نیاز 
از روش های  SFE  یکی  بسیار کند صورت گرفته است)49(. در حال حاضر 
شناخته شده استخراج و جداسازی است، زیرا معیارهای طراحی و عملیاتی آن 
انتقال سیاالت در نزدیکی  اکنون کاماًل درک شده است)34(. خواص مطلوب 
به ماتریس گیاهان جامد و استخراج  به نفوذ عمیق تر  نقاط بحرانی آن ها منجر 
کارآمدتر و سریع تر نمونه نسبت به حالل های آلی معمولی می شود. استخراج در 
دو  هر  در  می شود.  انجام  مداوم  یا  غیرمداوم  صورت  به  قوی  فشار  تجهیزات 
حالت، حالل فوق بحرانی با موادی در تماس است که محصول موردنظر از آن 
جدا می شود. معموال از مخازن استخراج استوانه ای برای آماده سازی نمونه استفاده 
می شود)11(. در فرآیند غیرمداوم، ماده جامد درون ظرف استخراج قرار می گیرد 
و حالل فوق بحرانی تا رسیدن به شرایط استخراج هدف در آن تغذیه می شود. در 
فرآیند نیمه مداوم، حالل فوق بحرانی بطور مداوم از طریق یک پمپ فشار باال 
با سرعت ثابت تغذیه می شود و برای ته نشینی امالح از سیال فوق بحرانی یک 
فوق  سیال  فناوری  حاضر  حال  در  می شود.  استفاده  جداسازی  مرحله  چند  یا 
کارایی قابل مقایسه با روش های شیمیایی  با  بحرانی به عنوان یک روش مؤثر 
موجود شناخته شده است. این فناوری برای شناسایی کیفی و کمی اجزای سازنده 
  SFE .)39( کاربرد دارد محصوالت طبیعی، از جمله ترکیبات حساس به گرما 
یا مواد عطری مانند اسانس ها و کافئین از مواد  برای استخراج ترکیبات فرار 
نمونه،  حجم  فشار،  دما،  قبیل  از  زیادی  فاکتورهای  می شود.  استفاده  گیاهی 
شرایط حالل و کنترل جریان و فشار در حین استخراج توسط SFE مهم هستند. 
در شرایط عملی تا حدودی معمواًل شرایط باالتر از دما و فشار بحرانی برای مواد 
خاصی اعمال می شود و سیاالت فوق بحرانی خاصیت واسطه ای بین فازهای 
مایع و گازی نشان می دهند)9(. سیال دارای خواصی است که با قسمت های گاز 
و مایع محصور است و این خصوصیات ممکن است با تغییر فشار و دمای اعمال 
فوق  حالت  به  می تواند  سیالی  هر  مناسب،  شرایط  در  شود)29(.  تنظیم  شده 
حالل  عنوان  به  بحرانی  فوق  سیال  از  استفاده  احتمال  برسد.  خود  بحرانی 
استخراج، بطور مستقیم با چگالی آن در ارتباط است. یک سیال فوق بحرانی در 
واقع یک گاز متراکم، یک مایع باالتر از دما و فشار بحرانی تا یک مقدار خاص 
است. برای اینکه سیال فوق بحرانی باشد، کاهش دما نباید از 1/2 یا 1/3 درجه 
سانتی گراد تجاوز کند، در حالی که ممکن است کاهش فشار زیاد در محدودیت های 
فنی مجاز باشد)11(. برای آب، شرایط بحرانی برای دما و فشار به ترتیب 374 
درجه سانتی گراد و 220 اتمسفر و برای دی اکسید کربن 30/9 درجه سانتی گراد 

و 73/8 اتمسفر است. از برخی حالل ها مانند هگزان6، پنتان7، بوتان8، 
شده  فلوئوره  هیدروکربن های  و  فلوراید10  هگزا  گوگرد  نیتروژن9،  اکسید 

برای SFE استفاده می شود)44(.

دی اکسید کربن متداول ترین حالل در روش استخراج SFE  است)11(. 
دی اکسیدکربن به تنهایی انتخاب گر نیست، اما ظرفیت و انتخاب پذیری 
آن برای استخراج با استفاده از یک حالل دیگر یا اصالح کننده می تواند 
به سادگی قابل حذف است.  از استخراج، حالل دیگر  یابد. پس  بهبود 
بطور کلی دی اکسید کربن مطلوب ترین حالل در SFE است، زیرا دمای 
بحرانی آن تنها 304 درجه کلوین است، که باعث می شود برای استخراج 
اکسیدکربن  این، دی  بر  باشد. عالوه  مناسب  گرما  به  ترکیبات حساس 
ارزان، بدون  انفجاری(،  حاللی بی اثر، بی خطر )غیر قابل اشتعال، غیر 
خورندگی، بدون بو و بی رنگ است که هیچ باقی مانده حاللی در محصول 
باقی نمی گذارد. همچنین غیر سمی است و به طور کلی به عنوان یک ماده 
بی ضرر در داروسازی و مواد غذایی پذیرفته شده و با استخراج ساده به 
راحتی از روغن جدا می شود. عالوه بر این، دی اکسید کربن دارای کشش 
سطحی و ویسکوزیته پایین و انتشار زیاد است که آن را به عنوان یک 

حالل فوق بحرانی جذاب می کند )11 و 49(.

دی اکسید کربن ارزان و سازگار با محیط زیست بوده و به طور کلی توسط 
مقامات نظارتی به عنوان حاللی ایمن شناخته شده است. طراحی فرآیند 
با استفاده از حالل های فوق بحرانی کاماًل به بحث تعادل فاز بستگی دارد 
بنابراین،  فرآیند بسیار حساس است.  تغییرات در شرایط  به  که نسبت 
مهندسی تعادل فاز نقش مهمی در سنتز و طراحی این فرآیندها دارد)13(. 
زیرا  می شود،  استفاده  آرگون  از  اکسیدکربن  دی  جای  به  اوقات  گاهی 
نسبت به دی اکسیدکربن ارزان و بی اثرتر است. میزان بازیابی ترکیبات 
معمواًل با افزایش فشار یا دما افزایش می یابد. باالترین میزان بازیابی در 

مورد آرگون در فشار 500 اتمسفر و 150 درجه سانتی گراد بدست آمد.

تورم  ماتریس،  و  کننده ها )کمک حالل ها(  بین اصالح  واکنش  دلیل  به 
ماتریس گیاهی رخ می دهد که یک عامل مهم در بهبود بازیافت استخراج 
است. مزایای SFE نسبت به روش های معمولی را می توان به طور خالصه 

بصورت زیر بیان کرد:)11 و 1(:

6Hexane
7Pentane
8Butane
9Nitrous oxide
10Sulfor hexafluoride
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1. استخراج مواد تشکیل دهنده در دمای پایین، که از آسیب حرارتی 
جلوگیری می کند

2. باقی نماندن حالل 

3. سازگاری با محیط زیست

4. نفوذپذیری بهتر

انتخابی  استخراج  امکان  که  بحرانی  فوق  سیاالت  کم  ویسکوزیته   .5
بیش تری را فراهم می کنند.

6. استخراج سریع

شرایط SFE می تواند برای استخراج انتخابی یک بخش آنتی اکسیدانی 
باشد.  مطلوب  رزماری  گیاه  از  بویی  هیچ  باقیماندن  بدون  تقریبًا  و 
که  بحرانی مشخص شده  و فشار  دما  فرآیند تحت  انجام  با  همچنین 
انتخابی  استخراج  برای  حالل  عنوان  به  اکسیدکربن  دی  از  می توان 
اسانس و دی ترپن های گلیکوزیدی از گیاهان دارویی استفاده کرد)15(. 
دی اکسیدکربن فوق بحرانی مانند یک حالل لیپوفیلی رفتار می کند، اما 
اینکه قدرت  از جمله  دارای مزایایی است،  مایع  به حالل های  نسبت 
شرایط  در  می تواند  و  است  تنظیم  قابل  حالل  قدرت  دارد،  انتخابی 
مختلف از گاز تا مایع تنظیم شود. SFE می تواند محصوالتی با کیفیت 
برتر بدون هیچ گونه مواد مصنوعی و حفظ بهتر طعم و عطر اصلی تولید 
کند. برای استخراج اسانس، دی اکسید کربن با چگالی پایین )0/5- 
برای  اما  است.  شده  داده  ترجیح  مکعب(  متر  سانتی  بر  0/25گرم 
استخراج ترکیبات غیر روغنی از دی اکسید کربن با چگالی باال استفاده 
کمک  عنوان  به  )متانول  اکسیدکربن  دی  از  استفاده  می شود)54(. 
حالل( برای استخراج نیمبین11 در عصاره گیر ساخته شده از قطعه ای از 
لوله های فشار قوی HPLC گزارش شده است. اثر شرایط فرآیند در 
هنگام استخراج و میزان جریان دی اکسیدکربن، فشار دی اکسیدکربن، 
دمای استخراج کننده و وزن نمونه مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده 
از استخراج فوق بحرانی با دی اکسیدکربن، راندمان استخراج نیمبین 
تقریبًا 0/35 کیلوگرم نیمبین در کیلوگرم در دانه به دست آمد. بهترین 
و  مگاپاسکال،   23 فشار  کلوین،   308 دمای  در  استخراج  شرایط 
سرعت جریان 1/24 میلی لیتر در دقیقه بدست آمد. میزان استخراج 
برای طیف وسیعی از نمونه های مورد مطالعه تابعی از اندازه نمونه ها 
 zedoaria از  فعال  اجزای  استخراج  برای   SFE شرایط  نبود)49(. 
Curcuma بهینه سازی شد و مشخص شد که مهم ترین عوامل در افزایش 

راندمان استخراج، دانسیته دی اکسید کربن و میزان سیال عبوری از 

راندمان  بر  کمی  تأثیر  حرارت  درجه  افزایش  که  حالی  در  بود،  گیاه  ماتریس 
استخراج داشت)15(. استخراج روغن دانه انگور توسط  SFE با دی اکسیدکربن 
کیفیت روغن استخراج شده و راندمان فرایند دارد.  مزایای خاصی در رابطه با 
روغن حاصل از استخراج فوق بحرانی با دی اکسید کربن عاری از حالل آلی بوده 
و زمان فرآیند نیز کمتر از زمان استخراج معمولی بود. حذف کامل حالل های آلی 
انرژی در فن آوری امروزی است)2(.  با مصرف  از عصاره، فرآیندی زمان بر و 
استخراج فوق بحرانی دی اکسیدکربن برای استخراج روغن از دانه رازیانه نیز 
روش های  ساير  به  نسبت   SFE كه   شده  داده  نشان  است)44(.  شده  استفاده 
معمولی در استخراج ترکیبات ضد میکروبی مؤثرتر است. Kothari و همکاران 
استخراج  برای  مختلف  روش های  از  مقایسه ای  مطالعه  یک   2012 سال  در 
ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی از دانه های گیاهی انجام دادند)28(. 
 ,Annona squamosa (Annonaceae) از دانه های پنج گیاه مختلف عصاره ها 
 ,Phoenix  slyvestris  (Palmae)  ,Manilkara  zapota  (Sapotaceae)

 Tamarindus indica )Cesalpiniaceae( و Syzygium eumini )Myrtaceae(

از پنج روش مختلف استخراج  با استفاده  اتانول  در حالل های آب، متانول و 
یعنی سوکسله، مواج ماورای صوت، استخراج با همزدن مداوم در دمای اتاق و 
روش مایکروویو با و بدون سرد کردن متناوب تهیه شدند. همه این عصاره ها با 
راندمان استخراج، محتوای فنل کل، محتوای کل فالونوئید، ظرفیت  به  توجه 
از نظر  باکتریایی مقایسه شدند. روش سوکسله  اکسیدانی و فعالیت ضد  آنتی 
راندمان استخراج باال و استخراج ترکیبات فنولیک بهترین نتیجه را نشان داد. 
استخراج مایکروویو با خنک کننده متناوب )MAE(، استخراج در دمای اتاق 
با همزدن )ERT( و استخراج به کمک اولتراسوند )UAE( در استخراج ترکیبات 
ضد باکتریایی از دانه های گیاه خوب بودند. همچنین روش مواج ماورای صوت 
در استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی مؤثر بود. متانول مناسب ترین حالل برای 

استخراج فالونوئیدها بود. 

6 نتیجه گیری
هستند.  مهم  درمانی  جدید  ترکیبات  شناسایی  و  کشف  برای  دارویی  گیاهان 
روش های استخراج نقش مهمی در جداسازی و شناسایی ترکیبات فیتوشیمیایی 
از گیاهان و غربالگری عصاره های گیاهی برای پیشرفت های جدید ایفا می کنند. 
روش های متعارف جامع بوده و به زمان، قدرت، نمونه و مصرف حالل بیش تر 
نسبت به انواع روش های مدرن نیاز دارند. بازیابی، پایداری و كيفيت كلی عصاره 
نيز می تواند با انتخاب روش بهتر بهبود یابد. روش های در میان روش های مدرن،

11Nimbin
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MAE  در همراهی با عملیات جداسازی و توصیفات بعدی بیش تر پیشنهاد شده 

است. مشخص شده که MAE  در مقایسه با روش های معمول، به دلیل کارآیی 
و سرعت آن جایگزین بهتری برای جداسازی ترکیبات فنلی از برگ های زیتون 
بوده و می توانند  است. روش های مدرن تا حد باالیی از اتوماسیون قابل تغییر 
با  یک زمان کنترل کنند. مصرف نمونه و حالل نیز  پارامترهای مختلفی را در 
استخراج  کوتاه تر،  زمان  در مدت  یابد.  کاهش می  مناسب ترین روش  انتخاب 
خوبی انجام می شود و عصاره حاصل نیز می تواند عملکرد و کیفیت بهتری نسبت 
 ،SFE مانند  باشد. روش هایی  داشته  با روش معمولی  استخراج شده  انواع  به 
MAE  و UAE برای استخراج ترکیبات حساس به گرما و فرار مناسب هستند 

که استخراج آن ها با روش های معمول مناسب نیست. روش سیال فوق بحرانی 
صنعتی  کاربردهای  در  انتخاب پذیری  و  ویژگی ها  بهره وری،  افزایش  دلیل  به 
باز  مخازن  با    MAE می رسد  نظر  به   ، حاضر  حال  در  هستند.  مناسب تر 
گیاهی  ترکیبات  استخراج  برای  روش  سریع ترین  و  ساده ترین  مناسب ترین، 
حساس به حرارت باشد، چون برخالف روش های مواج ماورای صوت یا سیال 

فوق بحرانی نیاز به تجهیزات پیشرفته ای )به جز یک مایکروویو ساده( ندارد.
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