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فارسیچکیده

که )Apiaceae(گیاهی است از خانواده چتریان) Echinophora cinerea(گیاه خوشاریزه کوهستانی :مقدمه و هدف

وان سبزي و چاشنی ماست و پنیر و جهت درمان ناراحتی هاي گوارشی در استان چهار محال و اندام هوایی آن به عن

علی رغم مصارف سنتی خوراکی و درمانی گیاه و مطالعات فارماکولوژیکی .بختیاري مورد استفاده قرار می گیرد

براي جداسازي متابولیت هاي بر روي انواع خوشاریزه، هیچ تالشی ) پژوهش درون تنی، برون تنی، بالینی13حدود (

از این رو جهت کاربرد صحیح گیاه بررسی فیتوشیمیایی آن امري ضروري نویه عصاره ي آن صورت نگرفته است، ثا

.به نظر می رسد

با حالل استون براي جدا کردن ترکیبات غیر پالر عصاره گیري شد، پودر اندام هوایی پودر شده گیاه :هاروشمواد و 

عصاره هیدرواتانولی در . به روش خیساندن عصاره گیري شد) 28:(آب -اتانولبا حالل ،پس از خشک شدنباقیمانده 

و RP-18با جاذب تحت خالاز کروماتوگرافی اتانولی هیدرواولیه عصاره فراکسیونه کردنجهت . خالء تغلیظ گردید

آنالیز گردیده و در NMRهاي حاصل به وسیله فراکسیون.آب با کاهش پالریته استفاده شدمخلوط حاللهاي متانول و

خالص سازي شدند، در RP-18فاز معکوس گرافی ستونی کروماتوصورتی که حاوي مواد ارزشمند بودند مجددا با 

مواد خالص به دست آمده با روشهاي .فاز معکوس خالص سازي نهایی شدندHPLCنهایت فراکسیونها با 

Massو ) NOESYو COSY ،HSQC ،HMBCشامل طیفهاي (، دوبعدي یک بعديNMRاسپکتروسکوپی شامل 

. شناسایی شدند

اتانولی، دو ترکیب از عصاره هیدروتهیه اي HPLCپس از چند مرحله عصاره گیري، کروماتوگرافی ستونی و :هایافته

و شناسایی ي جداساز) و کامفرول گلیکوزیددي گلوکو پیرانوزید-O -β-3-کوئرستین(فالونوئیدي گلیکوزیله 

.گردیدند

با هستند و از مهمترین گروههاي فنلی موجود در طبیعتبا توجه به اینکه مشتقات فالونوئیدي :گیرينتیجهبحث و 

رادیکال آزاد قوي عمل می کنند، توجه به ساختار ویژه آن ها که به عنوان شالت کننده هاي فلزي و برداشت کننده هاي

.بررسی اثر آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی مورد توجه قرار گیرداین گیاه می تواند از لحاظ

Comment [Dp8]: این صفحھ شماره یک ریاضی 
. پایان نامھ می باشد

Comment [Dp9]: و تعداد . ساختر یافتھ باشد 
. کلمھ باشد٣٠٠-٢٥٠ین کلمات ب
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، کامفرول دي گلوکو پیرانوزید-O -β-3-کوئرستیناتانولی، عصاره هیدرو، Echinophora cinerea:کلیديکلمات

.گلیکوزید

Comment [Dp10]: . بیشتر از پنج کلمھ نباشد
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پیشگفتار-1- 1

تاریخیدورانتمامدرانسان. استبودهزمانهمانسانزندگانیتاریخبادرمانمنظوربهداروییگیاهانازاستفاده

درحتیواساسگیاهیداروهايخصوصاًطبیعیداروهايمتماديسالیاننداشت و طیگیاهانبهتوسلجزايچاره

قراراستفادهموردسازيدارودر صنعتآنهادرموجوداولیهموادوشدندمیمحسوبدرمانطریقتنهامواردبرخی

پزشکیعلمپیشرفتدرمهمجزءیکوداردسابقههاتمدنتمامیدریدرمانروشاینازاستفاده. ]1[گرفتندمی

.رودمیشماربهرایج

سببآنهاجانبیاثراتولییافترواجشدتبهسنتزيوشیمیاییداروهايازاستفادهگذشتهقرننیمدرچهاگر

ازیکیتاریخطولدرهموارهوییدارگیاهانبهتوسلکهنکتهاینواستگردیدهداروییگیاهانبهمجددگرایش

.]2[است روشنخوبیبهاست،بودهدرماندرمؤثرهايروش

موارد مصرف گیاهان دارویی نیز تکامل یافت و تحقیقات فراوانی براي به کارگیري هر چه به تدریج با پیشرفت علوم،

.ها انجام شدبهتر از آن

: با این حال، کاربرد ترکیبات کل گیاه براي دالیل درمانی یا آزمایشی چندین عیب دارد که عبارتند از

ایی، از یک فصل به فصل دیگر با بخشهاي مختلف گیاه و فعال با تغییر محل جغرافیتغییر در مقدار مواد متشکله) الف

.مورفولوژي و شرایط اقلیمی و اکولوژي

یا دیگر تعییرات غیر قابل پیش ننده اثرات نامطلوب، آنتاگونیست کپیدایش همزمان ترکیبات سینرژیستی ایجاد) ب

.بینی فعالیت زیستی

.]3[آوري، ذخیره و آماده سازي مواد خامتغییر پذیري در جمعتغییرات یا از دست دادن فعالیت زیستی وابسته به ) ج

، درمانیاثرترراحتبررسیجملهازهاییمزیتگیاهجايبهخالصموادازاستفادهوترکیباتجداسازيبنابراین

.باشدمیسمیتودوزتعیین

علمیهايبررسی ولیباشندمیوبودهمطرحانسانبرايداروییارزشمندمنابععنوانبههموارهگیاهانچهاگر

هزارانبالطبعوداردوجودجهاندرزیادييناشناختهگیاهانهنوزلذاواستنپذیرفتهانجامآنهارويبرکافی

Comment [Dp11]: فاصلھ از لبھ کاغذ سمت 
. سانتیمتر باشد٣.٥راست و باال 

Comment [Dp12]: فاصلھ از لبھ کاغذ سمت چپ 
.سانتیمتر باشد٢.٥و پایین 

Comment [Dp13]: فاصلھ از شماره صفحھ تا لبھ 
سانتیمتر باشد ١.٥کاغذ 
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ي نقطهعنوانهببلکهداروعنوانبهتنهانهتوانندمیمواداینکهاستموجودطبیعتدرنیزناشناسجدیدترکیب

.]2[باشد دیگرصناعیداروهايساختبرايشروعی

گامعلمیدستاوردهايوآوريفنجدیدترینازگیريبهرهبایفیتوشیمیایشاخهدرفارماکوگنوزيعلمراستاایندر

.]4[است برداشتهگیاهاندرموجودموادبررسیجهتدربزرگیهاي

انگیزهوهدف-2- 1

ازگیاهاناکثر)پرورش(گسترش ورویشبرايمناسبیزیستگاهماکشورمتنوع،هواییوآبشرایطبهتوجهبا

.باشد که در کشور ما بطور وسیع کشت می شوندمینهاندانگانجمله

باشدمی)Umbelliferae(جعفريیاچتریانخانوادهازEchinophora cinerea)Hedge and Lamond).Boissگیاه

]5[کوهستانی خوشاریزهعنوانتحتمنطقهمردمبیندرگیاهاین. باشدمیایرانغربجنوبارتفاعاتبومیکه

.شودمیشناخته

برطرف کننده کرامپ شکمی و اسپاسم هاي روده ،]6[مچون کاهنده شدت درد هاي دوران قاعدگیهدرمانیاثرات

و جاروبگري ]14[اکسیدانآنتی،]13[باکتري ضد،]11و12[، ضد سرطان و ضد آپوپتوز ]8-10[ضد قارچ،]7[اي

.استشدهگزارشخوشاریزهانواع از] 15[رادیکال هاي آزاد 

با توجه به مصرف خوراکی و درمانی این گیاه، اهمیت گیاهان خانواده چتریان و عدم انجام مطالعه بر روي متابولیت 

.گرفته شدمؤثرهترکیباتوجودلحاظازنظرموردگیاهتصمیم به بررسی فیتوشیمیایی هاي ثانویه ي آن، 

بررسیموردگیاهمعرفی-3- 1

جعفريیاچتریانخانوادهزاHedge and Lamond).Boiss(Echinophora cinereaگیاه مورد بررسی با نام علمی

)Umbelliferae=Apiaceae (باشدمی.

گیاهیبنديردهدربررسیموردگیاهجایگاه- 1-3-1

.باشدمی1-1جدولطبقآرتورکرنکوئیستبنديطبقهسیستماساسبرگیاهاینبنديردهدر

Comment [Dp14]: بولد ١٢بی لوتوس 

Comment [Dp15]: ساده ١٢بی لوتوس 
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بنديردهجایگاهلحاظازبررسیموردگیاهبنديرده1- 1جدول

MagnoliophytaDivision)شاخه(

DicotyledonsClass)رده(

DialypetalesSubclass) ردهزیر(

UmbelliferaleOrder)راسته(

UmbelliferaeFamily)نوادهخا(

EchinophoraGenus)جنس(

cinereaSpecies)گونه(

نهاندانگانشاخهعمومیشناسیگیاهمشخصات-3-2- 1

تخمدانحفرهدرهموارهدانهدیگرعبارتبهوداردجايتخمداننامه بمسدودايبرچهدرونتخمکنهاندانگاندر

عضويونمودهپیداتکاملکاملبطورنهاندانگاندرمثلتولیدايهاندامتخمکوضعبرعالوه. ماندمیباقیپوشیده

به) آلبومن(تریپلوئیدتقسیماثربردانهذخایروهستندمضاعفلقاحداراينهاندانگان. استآمدهوجودبهگلنامبه

.]16[شوند میتقسیمايدولپهولپهتکگروهدو بهنهاندانگان. آیدمیوجود

)Umbelliferae(جعفريیاچتریانخانوادهشناسیگیاهمشخصات-3-3- 1

خودخاصوثابتوممتازبسیارصفاتیویکنواختبسیارشناسیریختاختصاصاتدارايجعفريتیرهیاهانگ

وآذینگلنوعوگیاهايقاعدههايبرگومیوهساختمانخانواده،اینهايوگونههاجنسشناساییدر.]17[هستند

خانوادهاین. استترشحیدستگاهدارايخانوادهاینگیاهانهاياندام تمام. استاهمیتحائزمرکبیاسادهچتر

. ]18[رویندمیجنوبیوشمالینیمکرهدوهرمعتدلمناطقدرعموماًکهباشدمیگونه2850وجنس275داراي

شیاردارمعموالًوخزندهیاراستتقریباًساقهدارايوسالهچندیاوسالهیکعلفی،عموماًچتریانخانوادهگیاهان

وسیعمجرايیاهالولهبهواستخالیمغزيهايسلولرفتنبینازاثربرساقهمرکزيبخش. ]19[هستند

مانندچترهايدسته درکهاستشدهگرفتههاگلآرایشازچتریانخانوادهنام. ]20[شودمیتبدیلسرتاسري

(Umbelle)گلبرگپنجوندارندوجودیابودهریزکاسبرگ. هستندکوچکمعموالًومنفردهاگل. اندهشدجمع

Comment [Dp16]: بی خل جدول فارسیقلم دا
باشد ٨و التین تایمز ١٠لوتوس 
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ازمتشکلوخشکعموماًخانوادهایناعضايهايمیوه. ]21[باشندمیرنگصورتیندرتاًوسفیدرنگبهمعموالً

جدایکدیگرازباریکیاپهنايصفحهبوسیلهکهناشکوفاستاياستوانه یافشردهپهلووپشتبهبرچهدویایک

.]22[هستندخاریافلسازپوشیدهودارکركیاکركبدوناند،شده

موردطبدروبودهمردمشناساییموردآنهااغلبکهداردوجودزیاديهايگونه جعفريتیرهگیاهانبیندر

.]19[گیرند میقراراستفاده

Echinophoraجنس مشخصات-3-4- 1

.Eکهدر ایران چهار گونه گیاه علفی چند ساله معطر داردEchinophoraجنس cinereaوE. platyloba انحصاري

.Eگونه دیگر آن یعنی ایران و دو  orientalisوE. sibthorpiana ،عالوه بر ایران در آناتولی، ارمنستان روسیه

.]5[رت، قبرس و سوریه نیز می رویند ترکمنستان، افغانستان، شبه جزیره بالکان، ک

.Eشناسیگیاهخصوصیات-3-5- 1 cinerea

.Eگیاه cinerea)کمی گویند، گیاهی است پایا، می]5[سی به آن خوشاریزه کوهستانی که در زبان فار) 1-1شکل

دار و در باال منتهی به پانیکولی از هاي ایستاده ضخیم، شیارداراي ساقه، مترسانتی40- 120کرکین، بلند به ارتفاع 

بار 3-4، داراي ، مثلثی تا پهن درازسانتی متر9- 40×5/1-15ها سبز، قاعده ایها به ابعاد ، برگانشعابات کوتاه

اه، انشعابات شانه اي عمیق، پوشیده از کرك، با تقسیمات پهن دراز و تقسیمات کوچک محکم، خطی باریک، کوت

ها زرد، گل آذین شامل تعداد زیادي چتر با گل. میلی متر، ساقه ایها کوچک و تحلیل رفته هستندپنجناودانی به طول 

میلی 3-4×1-2میلی متر، برگک هاي گریبان تخم مرغی، برگشته، ناهمقد به ابعاد 5- 10پرتو ناهمقد به طول 7-5

10-13متر، دمگل هاي چترك میلی 5/1-4×5/1-3قد به ابعاد عدد، تخم مرغی ناهمپنجمتر، برگک هاي چترك ها 

میلی متر، گل هاي بیرونی چترك داراي پا خامه برجسته، تقسیمات کاسه آن تخم مرغی، گسترده، 0- 4عدد به طول 

موسم.میلی متر است3- 5/3میوه ها کرکدار، خامه آن به طول.گلبرگ هاي آن کوچک و کرکپوش یا کرکین است

].23[رویدمیایرانغربجنوبدر گیاهاین.باشدمیماهمردادتاتیرگیاهایندرهیدگل

)از توابع شهرستان بویر احمدکوه پازنان(گیاه خوشاریزه کوهستانی 1- 1شکل 

Comment [Dp17]: تمامی واحدھا بھ فارسی 
نوشتھ شود با سیستم بینالمللی متریک 
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Echinophoraجنسمختلفهايگونهدرمانیخواصواستعمالموارد-4- 1

.Eعصاره متانولی  cinerea11و12[استو ضد آپوپتوز داشته ناثر ضد سرطا.[

.Eعصاره مصرف خوراکی  platylobaنتایج . به عنوان کاهنده شدت درد هاي دوران قاعدگی در دختران موثر است

.E، با این وجود تاثیر عصاره سبو هر دو در کاهش شدت درد موثر بودهنشان می دهد که عصاره و پال platyloba به

].6[است بوده مراتب بیشتر از پالسبو

.Eروغن فرار و عصاره هیدروالکلی  platyloba ا شده از رت هاي ویستار ضد اسپاسم روي عضله صاف ایلئوم جداثر

].7[کنترل کرامپ هاي شکمی موثر بوده استدرمذکر داشته و 

E. platylobaروغن فرار و عصاره متانولی .]8-13،10[نشان داده استباکتريضدوقارچضداثراتE. platyloba

].14[اثر آنتی اکسیدانی داشته استin vitroدر 

.Eروغن فرار در مطالعه اي تازه بر روي  sibthorpianaدیکال جاروبگري رااتمشخص گردید که روغن فرار گیاه اثر

].15[هاي آزاد و ضد میکروبی داشته است

Echinophoraجنسمختلفهايگونهرويبرشدهانجامفیتوشیمیتحقیقات-5- 1

ئی ترپن هاسزکوومونوترپن هاکهاستدادهنشانE.  platylobaگیاهروغن فراررويبرشدهانجامهايبررسی

از )α-phellandrene)2/24%وocimene.دهندمیتشکیلراگیاهاینهواییبخشاسانساصلیهايترکیب

.]24[بودند اسانسهیدروکربنیمونوترپناصلیترکیبات 

.Eروغن فرار به دست آمده از جوانه گل هاي آنالیزازصلحانتایج cinereaبتا،فالندرن- آلفادهد کهمینشان -

.]25و26[دهند میتشکیلراگیاهایناسانساصلیاجزاي و سیترونلول، لینالول سیمن- ، پاراپینن-آلفا،فالندرن

انجام ان این جنسبه جز مطالعات صورت گرفته بر روي اسانس گیاه، مطالعه فیتوشیمی دیگري بر روي عصاره گیاه

. نشده است

Comment [Dp18]: ) و( بین رفرانسهاي متوالی
) ،(بین رفرانسهاي غیر متوالی. گذاشته شود

. گذاشته شود
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تحقیقموردمؤثره يموادمعرفی-6- 1

فالونوئید ها-6-1- 1

معرفی-6-1-1- 1

فالونوئید در منابع 4000بیش از . کی از مهمترین گروههاي فنلی موجود در طبیعت را تشکیل می دهندها یفالونوئید

پاییز و بسیاري از رنگها درگیاهی شناسایی شده اند که به طور عمده به عنوان رنگدانه هاي ایجاد کننده تنوع رنگی برگ

. ]27و28[ند هاي زرد، نارنجی و قرمز موجود در گل ها و غذا ها می باش

). به معنی رنگ زرد استflavusدر التین واژه (ها و ترکیبات نزدیک به آنها اغلب زرد رنگ می باشند فالونوئید

این . گیاهان استفاده وسیعی می گردداخص هاي ارزشمند کموتاکسونومی در ها به عنوان شهمچنین از فالنوئید

Umbelliferae، )نخود(Leguminosae، )مرکبات(Rutaceae، )هفت بند(Polygonaceaeترکیبات در خانواده هاي 

.]28[به وفور یافت می شوند ) کاسنی(Compositaeو ) چتریان(

هافالونوئید شیمی-6-1-2- 1

از سه واحد استات و یک واحد فنیل پروپان تشکیل می گردند که در نتیجه آن یک هافالونوئیداز لحاظ بیوسنتتیک 

در. ]28و29[پلی کتید بوجود آمده و این پلی کتید سپس توسط آنزیم سنتز کننده چالکون حلقوي می شود 

.استیزو فالوانون ها و فالون ها آمده منشا فالوانون ها، ا2-1شکل 

منشا فالوانون ها، ایزو فالوانون ها و فالون ها2- 1شکل 
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الونوئید هافبنديدسته-6-1-3- 1

و همچنین نحوه و براساس ساختار افت می شوندیها، ترکیباتی با وزن مولکولی کم اند که در تمام گیاهان آوندي فالونوئید

به فالونول ها، فالون ها، فالونون ها، چالکون ها، ایزوفالون ها و آنتوسیانیدین ها تقسیم استخالف هاي موجود بر روي آنها 

. ]27[می شوند 

.آمده است3- 1شکلساختمان انواع فالونوئید ها در 

]28[هاساختمان انواع فالونوئید3- 1شکل 

فالونوئید هافارماکولوژیکیهايویژگی-6-1-4- 1

ارا بودن فعالیتهاي ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و ضد حساسیت، به عنوان محافظت کننده کبد، ها به دلیل دفالونوئید

. ضد لخته، ضد ویروس و ضد سرطان شناخته شده اند

رادیکال آزاد قوي عمل فنولی ویژه به عنوان شالت کننده هاي فلزي و برداشت کننده هايها به علت ساختار فالونوئید

بوده و اسپاسم، ضد تومور، ضد باکتري یا ضد قارچبرخی از گیاهان حاوي فالونوئید داراي اثر مدر، ضد . ]27[می کنند 

.]30،28[ده در رنگرزي استفاده می شوند تعدادي هم به عنوان رنگ کنن

ه عنوان که بآنها در پالسما می باشد یادي ناشی از خواص آنتی اکسیدانی ها به مقدار زاثرات فیزیولوژیکی فالونوئید

مرگ سلول عصبی . ]31[کالمودولین عمل می کنند روتئین کیناز و پاورنیتین کربوکسیالز،مهارکننده هاي آنزیم هاي 
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دیده ناشی از استرس اکسیداتیو در بسیاري از آسیب شناسی ها شامل سکته، ضربه و بیماریهاي نظیر آلزایمر و پارکینسون

. شده است

. ها باعث جمع آوري رادیکالهاي آزاد مثل سوپراکسید و رادیکالهاي هیدروکسیل می شودطبیعت پلی فنولی فالونوئید

ها با کاهش خطر بیماریهاي عروق کرونري قلب، سکته، مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان می دهد که مصرف فالونوئید

.]31،27و32[کولون و معده همراه خواهد بود روستات، ریه، پدیابت و سرطان شامل سرطان هاي پستان، 

کوئرستین-6-2- 1

یمیاییمعرفی و ساختار ش-6-2-1- 1

;Quercetin(2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one)(کوئرستین 3,3',4',5,7-

pentahydroxy flavone)در گیاهان است که به هر دو ر مسیر بیوسنتز فنیل پروپانوئیدي یک محصول پلی فنلی د

ساختار شیمیایی کوئرستین .]33[مانی متعددي می باشد و داراي اثرات درگلیکوزید وجود دارد- βصورت آگلیکون و 

. آمده است4- 1آگلیکون در شکل

]34[ساختار شیمیایی کوئرستین آگلیکون 4- 1شکل 

فیزیکیخصوصیات-6-2-2- 1

سانتی گرم بر 799/1م بر مول و دانسیته گر236/302و جرم مولی C15H10O7کوئرستین آگلیکون با فرمول مولکولی 

درجه سانتی گراد به صورت پودر کریستالی زرد رنگی است که به رطوبت حساس 316متر مکعب و نقطه ذوب 

].35[حل می شود ،محلول هاي قلیایی آبیدرولیآب نامحلولدر. است
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مشتقات کوئرستین از آنها استخراج شده استگیاهانی که -6-2-3- 1

،]38،34وSolanum nigrum]36[،Capparis spinosa]37[،Camellia sinensis]39جملهازگیاهانیکوئرستین از

Allium cepa]3938،34،31و[،Malus spp]40،34[است که در شدهجداسازيگیاهانازدیگرتعداديوCamellia

sinensisدر وروتینوزید-3- به صورت کوئرستینAllium cepa گلیکوزید می باشد- 3به صورت کوئرستین.

-O-7-3- گلیکوزید و کوئرستین- O-3-عالوه بر روتین، کوئرستینCapparis spinosaاز عصاره متانولی اندام هوایی 

O- رامنوزید، یک فالونوئید جدید به نامglucoside-D-β-]glucosyl-D-β-″6-rhamnosyl-L-α-′″6[-O-3quercetin

quercetinبرعالوهSolanum nigrumهاي از برگ].37[اسایی گردید جداسازي و شن 3-glucosyl(1→6)galactoside ،

gentiobioside-3 ،galactoside-3 وglucoside-3دو کوئرستین گلیکوزید جدید به نام هاي ،-α-Gal2(-O-3quercetin

galactoside-β-)6→1(glucosyl-β-)rhamnosylوgalactoside-β-)2→1(rhamnosyl-α-O-3quercetin جداسازي و

].36[شناسایی گردیدند 

quercetin-3-α-L-rhamnosyl-(1هایی مثل گلیکوزید- O-کوئرستینMalus sppدر  → 6)-β-D-glucoside (rutin)،

quercetin-3-β-D-galactoside (hyperin)،quercetin-3-β-D-glucoside (isoquercitrin)،quercetin-3-β-D-xyloside

(reynoutrin)،quercetin-3-α-L-arabinofuranoside (avicularin)وquercetin-3-α-L-rhamnoside (quercitrin)

.]40،34[جداسازي و شناسایی شدند

کوئرستین مشتقات فارماکولوژیکی هايویژگی-6-2-4- 1

زید داراي اثرات مونو گلیکو- O-4- کوئرستینوزیدمونو گلیکو-3کوئرستین وئرستین و مشتقات گلیکوزیله آن مانند ک

و ]41،38،33[ضد سرطان ،]33،31[ضد هایپرتانسیون ،]33،31[ضد آریتمی ،]33،31[آنتی پروستانوئید و ضد التهابی 

.]33،31[ضد ویروس می باشند 

یآنتی اکسیداناتداراي اثربعضی مشتقات کونژوگه آنمتیل کوئرستین و -O-3'روتینوزید،-β-کوئرستینکوئرستین،

.می باشند]38،33،31[آنتی ترومبوز و ]38،34،31و39[
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شرایط برون تنکوزید داراي اثر آنتی اکسیدانی دریگل-O-β-4'-کوئرستینزید و یکوگل-O-β-دي- 4'و3-کوئرستین

].42[می باشند 

با دي گلوکورونید - O -β-4'دي گلوکورونید و کوئرستین -O -β-3عالوه بر این ها کوئرستین روتینوزید، کوئرستین 

منجر به کاهش مرگ و میر ناشی از بیماري هاي ) LDL(جلوگیري از اکسیداسیون لیپو پروتئین هاي با دانسیته پایین

تداخل با محل هاي اتصال استروژن همچنین با تنظیم چرخه سلولی،.]33و38،34و42،39و43[قلبی عروقی می شود

دنو مهار تیروزین کیناز باعث مهار پیشرفت سرطان هاي آزمایشگاهی در مدل هاي حیوانی می شوIIنوع 

]41،38،33[.

کامفرول-6-3- 1
معرفی و ساختار شیمیایی-6-3-1- 1

ونول طبیعی از یک فال)Kaempferol ()3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one(کامفرول 

کامفرول سه گروه هیدروکسی روي حلقه ]. 35[است که داراي اثرات درمانی متعددي می باشد دسته فالونوئید ها 

شیمیایی کامفرول آگلیکون ساختار.حلقه فنیل متصل به کرومون دارد4'کرومون و یک گروه هیدروکسی در موقعیت

.آمده است5-1شکلدر 

.کامفرول یک گروه هیدروکسی نسبت به کوئرستین کمتر دارد

]35[ساختار شیمیایی کامفرول آگلیکون 5- 1شکل 

فیزیکیخصوصیات-6-3-2- 1

درجه 276-278گرم بر مول و نقطه ذوب 24/286و جرم مولی C15H10O6کامفرول آگلیکون با فرمول مولکولی 

آب حل می شود ولی در اتانول داغ و دي سانتی گراد به صورت جامد کریستالی زرد رنگی است که به میزان کمی در

].35[یل اتر به طور کامل، قابل حل است ات
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مشتقات کامفرول از آنها استخراج شده استگیاهانی که -6-3-3- 1

،]Peucedanum spp]44[ ،Chresta scapigera]54[،chinenseLoropetalum]64کامفرول از گیاهانی از جمله

Morus alba L.]74[،Tilia spp]84[،Bauhinia forficata]49[ ،Camellia sinensis]05[ ،europaeaOlea

]15[ ،perforatumHypericum]15[ ،laevigataCrataegus]15[ ،evulgarOriganum]15[ ،nobilisLauris

دي - O-3-کامفرولصورتبهchinenseLoropetalumکه در استشدهجداسازيگیاهانازدیگرتعداديو] 15[

به صورت .Morus alba Lدر ،]46) [مشتقی از کامفرول با بخش آسیل گلیکوزید(tilirosideپیرانوزید و گلوکو

دي رامنوزید -)O-)α-7و3-به صورت کامفرولBauhinia forficataدر و]47[گلوکو پیرانوزید -β-O-3- کامفرول

)kaempferitrin] (49[می باشد.

-kaempferol-3-O-[2-O-β-D-galactopyranosyl-6-O-α-L-rhamnopyranosyl]هاي دو کامفرول گلیکوزید جدید به نام

β-D-glucopyranosideوkaempferol-3-O-[2-O-β-D-xylopyranosyl-6-O-α-L-rhamnopyranosyl]-β-D-glucopyranoside از

Camellia sinensis50[ندجداسازي و شناسایی گردید.[

کامفرول مشتقات فارماکولوژیکی هايویژگی-6-3-4- 1

، ضد ویروسی ]45،35و46[، ضد میکروبی ]48،35[، ضد سرطانی ]47،35-52[آنتی اکسیدانی اتکامفرول اثر

.دارد] 35[و ضد آلرژي ] 35[ضد التهابی ، ]53،35[

به واسطه تشکیل کمپلکس هاي شالته کننده رادیکال ] 47،35-52[اثر آنتی اکسیدانی مشتقات گلیکوزیدي کامفرول 

اکسیداتیو مثل سیکلواکسیژناز به خصوص در سیستم هاي بیولوژیک ، مهار تشکیل آنزیم هاي پرو]47[هاي آزاد 

و مهار واکنش هاي اتو ] 50[کننده گزانتین اکسیداز ، مهار]47و50،48[DPPH، جاروبگري رادیکال هاي ]47[

.می باشد] 35[اکسیداسیون 

خصوصیات آنتی اکسیدانی فالونول ها از جمله کامفرول به حضور و همچنین آرایش فضایی گروه هاي هیدروکسی، 

].47[متوکسی و باند هاي گلیکوزیدي مرتبط است 

... جر به بسیاري از بیماري ها از جمله استئوپروزیس، روماتیسم و اکسیداسیون سلولی توسط رادیکال هاي آزاد من

].48[در نتیجه کامفرول با اثر آنتی اکسیدانی خود می تواند در درمان این بیماري ها موثر باشد . شودمی
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یداسیون مهار واکنش هاي اتو اکسکامفرول با خاصیت . با اثر ضد سرطانی آن مرتبط استاثر آنتی اکسیدانی کامفرول

].48،35[جاروبگري رادیکال هاي آزاد، نقشی کلیدي در پیشگیري از سرطان دارد و 

همچنین به . فعالیت ضد باکتري، ضد قارچی و ضد مخمري دارندtilirosideدي گلوکوپیرانوزید و -O-3- کامفرول

].45،35و46[عنوان حشره کش و علف کش استفاده می شوند 

وزید روي سطح گلوکز سرم موثر است، به گونه اي که تجویز خوراکی آن منجر به اثر دي رامن-)O -)α-7و3- کامفرول

].49[هیپو گلیسمیک در رت هاي سالم و دیابتی شده با آلوکسان می شود 

اهداف و فرضیات-7- 1

اهداف اصلی-7-1- 1

اندام هوایی گیاهیی شده استخراج و تعیین ساختار متابولیتهاي ثانویه موجود در عصاره هیدرواتانولی چربی زدا

Echinophora cinerea.

)اختصاصی(اهداف ویژه -7-2- 1

Echinophora cinereaاز گیاه ) آب-با حالل اتانول(تهیه عصاره ي پالر .1

فراکسیونه کردن عصاره هیدرواتانولی به وسیله کروماتوگرافی ستونی فاز معکوس.2

HPLCهیدرواتانولی به وسیله جداسازي و خالص سازي ترکیبات موجود در عصاره .3

Massو UV ،NMRتعیین ساختار ترکیبات استخراج شده پالر با روشهاي اسپکتروسکوپی از قبیل .4

.آماده کردن کلیه ترکیبات استخراج شده براي بررسی اثر درمانی خاص با توجه به ساختار و مقدارشان.5

فرضیات-7-3- 1

آنها می تواند در روشن تر ساختن کوهستانی وجود دارند که شناساییوشاریزه ویه اي در اندام هوایی خمتابولیتهاي ثان

. اهمیت غذایی و دارویی گیاه مؤثر باشد

سواالت پژوهشی-7-4- 1

خوشاریزه کوهستانی وجود دارد؟) هیدرواتانولی(چه متابولیتهاي ثانویه اي در عصاره پالر 
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اهداف کاربردي-7-5- 1

لیتهاي ثانویه گیاهانی که به مصارف خوراکی می رسند می تواند کمک شایانی به روشن استخراج و شناسایی متابو

.ساختن ارزش غذایی و دارویی و عوارض جانبی آنها بنماید



فصل دوم

مواد و روش ها
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هادستگاه-1- 2

.استآمده1-2جدولدرتحقیقدر اینمورداستفادههايدستگاه

استفادهموردهايدستگاه1- 2جدول 

زندهساکشور شرکت سازندهنام دستگاه و مدل آن

آمریکاHamiltonآسیاب برقی

آلمانEV311Heidolphروتاري

داراي طول موجهاي TLCویژهUVالمپ 
سوئیسCamagنانومتر366و 254

تایوانEP-200-HRosh RV RBپمپ خال مدل

آلمانTE214SSartoriusدیجیتالیترازوي

NMR(400MHz)Brukerآمریکا

Powersonic410CSKاسترالیا

آلمانKHشیکر

انگلستانElectromantleهیتر

آلمانMemmertماريبن

,HPLC899-6دستگاه  Hogy-dong
Young Lin Bldg

کره جنوبی

HPLCYLپمپ  9111S
Binary Pump

کره جنوبی

YLدتکتور 9160
PDA Detector

کره جنوبی

network mass 5973مدلMassدستگاه 

selective detector
Agilentآمریکا
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آزمایشگاهیوسایل-2- 2

صافی،کاغذکروماتوگرافی،تانکئینه،مولولهبالن،ژوژه،بالنپنس،اي،شیشهمیلهمدرج،ياستوانهمزور،بشر،ارلن،

.قیف بوخنر، ارلن خأل، ویال شیشه اي و قیف شیشه ايتوگرافی،کروماپلیتکروماتوگرافی،ستون

شیمیاییمواد-3- 2

.آورده شده است2-2هاي مورد استفاده در این پژوهش در جدول لیست مواد و حالل

استفادهموردهايحاللومواد2- 2جدول

شرکت سازندهنام ماده

دکتر مجللیمتانول

HPLCMerckمتانول

تر مجللیدکاستون

Merckبوتانول

Merckاستیک اسید

Merckیم مولیبداتدس

Whatmanصافیکاغذ

دکتر مجللیانولات

RP18Merckفاز معکوس سیلیکاژل

Merckنازكالیهکروماتوگرافیورقه

Merckسولفاتسریم

Vertica)میلی متر250×30(معکوسHPLCستون 
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آنتهیهزطرومورداستفادهمعرف-4- 2

ونمودهحلواضافهآنبهسولفاتسریمگرمسپس یککرده،حلآبلیترمیلی694دررامولیبداتسدیمگرم21

حرارتگرادسانتیيدرجه50درنهایتاًوکردهاضافهآنبهرا%96سولفوریکاسیدلیترمیلی31آرامیبهسپس

.]54[شوند حلهانمک تاداده

یاهجمع آوري، شناسایی و آماده سازي گ-5- 2

1800از کوه پازنان از توابع شهرستان بویر احمد واقع در ارتفاع 1389اندام هوایی گیاه خوشاریزه در خرداد ماه سال 

) مرکز تحقیقات گیاهان یاسوج(جعفري عزیز اهللا نمونه گیاهی توسط دکتر .متري از سطح دریا جمع آوري شد

.Eگیاههرباریومینمونه.شناسایی شد cinereaنگهدارياصفهانداروسازيدانشکدهدر1122هرباریومیشمارهبه

.شودمی

گیاهیخاممادهتهیه-6- 2

سطحتاگردیدپودربرقیآسیابتوسطسپسوشدهخشکآزادهوايوسایهشرایطدرخوشاریزهاندام هوایی

.شودایجادمربوطهحاللبابیشتريتماس

تهیه عصاره تام-2-7

شبانه دوگرم از اندام هوایی خشک و پودر شده گیاه براي جدا کردن ترکیبات غیر پالر به مدت 1000:روش کار

ظرف حاوي پودر گیاه و حالل، توسط دستگاه . صورت پذیردلیتر استون خیسانده شد تا عمل استخراجهشت روز در 

این پروسه سه بار تکرار شد تا عمل . شیکر تکان داده و سپس عصاره بدست آمده توسط دستگاه روتاري تغلیظ گردید

Ext(شدتوزینوبه هم اضافهخشکعصارهنهایتدر. استخراج به حداکثر شکل ممکن صورت پذیرد 1A(. پودر

.صورت پذیردتا عمل استخراجشد خیسانده ) 28:(آب - اتانوللیتر حالل هشتدر باقیمانده پس از خشک شدن 

توسط دستگاه روتاري دستگاه شیکر تکان داده و سپس عصاره بدست آمده ظرف حاوي پودر گیاه و حالل، توسط

عصارهنهایتدر.این پروسه سه بار تکرار شد تا عمل استخراج به حداکثر شکل ممکن صورت پذیرد. تغلیظ گردید

Ext(شدتوزینوهم اضافهه بخشک 1B(.

Comment [Dp19]:

Comment [Dp20]: تمام اعداد زیر ده باید بھ 
. صورت امالیی  نوشتھ شود

Comment [Dp21]:
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کروماتوگرافی ستونی -8- 2

عمل تفکیک مواد بر ت از کروماتوگرافی ستونی استفاده شد، چون در این روش براي خالص سازي ابتدایی ترکیبا

. روي مقدار زیادي از فاز ثابت انجام می گیرد

که بود)RP-18(و یک فاز ساکن) مخلوط حالل هاي متانول و آب(یک فاز متحرك ستونی شاملکروماتوگرافی 

.]55و56[تفکیک مواد متناسب با حل شدن در دو فاز انجام شد 

نمونه در باالي . ]57[نوع کروماتوگرافی انجام گرفته از نوع جذبی بود، چون فاز ساکن جامد و فاز متحرك مایع بود

ود حمل مخلوط را با خالل با عبور از میان ستون اجزايحتا نواري از ماده تشکیل شود، سپسشدستون قرار داده 

به میزان جذب سطحی آن بر روي ماده داخل ستون بستگی دارد، بنابراین ماده اي سرعت حرکت هر جزءچون ، کرده

اختالف بین جذب . یشتري جذب شده است، حرکت می کندتر از ماده اي که با شدت بکه کمتر جذب شده سریع 

.]57[گرفت جداسازي کامل انجامبود و د کافی هاي سطحی به ح

در این تحقیق از سیلیکاژل فاز معکوس .ستون هاي مورد استفاده از لحاظ اندازه داراي طول و قطر متفاوتی می باشند

RP-18 به عنوان فاز ثابت استفاده شده استمیکرو متر 015/0-030/0با اندازه ذره اي .

. سیستم فاز متحرك استفاده شدآب با نسبت هاي مختلف به عنوان:همچنین از سیستم حالل متانول

نشانگرآنازبعدحرفواستستونهربهمنسوبقرارداديشمارهنشانگرتحقیقایندررفتهبکارهايشماره

.باشدمیستونهرهايفراکسیون

)HPLC(١کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی-9- 2

. اي کروماتوگرافی است که فاز متحرك آنها مایع استکروماتوگرافی مایع یک نام عمومی براي انواع روش ه

کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی به نام هاي کروماتوگرافی مایع با فشار باال و همچنین با سرعت باال نیز مشهور 

.]58[باشد می

له گاز یا ناپایداري در مقابل حرارت به وسیکه به علت عدم فرار بودن و بودي مواداستفاده از این روش آنالیزدلیل

.]56[نبودندکروماتوگرافی قابل آنالیز 

1 . High-Performance Liquid Chromatography

Comment [Dp22]: ٨زیر نویس متن بی لوتوس 
در غیر این صورت . و نباید از سھ سطر بیشتر باشد 

. بھ قسمت واژه نامھ منتقل می شود
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یکنواخت وارد ستون از متحرك از درون مخازن حالل توسط پمپ، با فشار و با سرعتی ثابت وفHPLCدر دستگاه 

براي از بین بردن پیک حالل . شدنمونه از طریق سیستم تزریق وارد جریان فاز متحرك در مدخل ورودي ستون . شد

مورد لوپ . شدلوپ استفاده ردارنده براي تزریق نمونه از انژکتور رئوداین درب. شدنمونه در قسمتی از فاز متحرك حل 

.بودیک میلی لیترحجم استفاده داراي 

.مهمترین قسمت دستگاه بوده و با کمک فاز متحرك باعث تفکیک مواد موجود در نمونه می گرددستون 

.بودRP-18مورد استفاده از جنس فوالد زنگ نزن حاوي جاذب ستون 

. گردیداستفاده براي محافظت از ستون اصلی)گارد(محافظت کننده یک ستون ازستون اصلی همچنین عالوه بر 

.بوداز ستون اصلی کوچکتر و ارزان تر با این تفاوت که بود،ه ستون اصلی ستون گارد از نظر مواد داخل ستون شبی

ونه دارد نوع دتکتور مورد استفاده در آنالیز بستگی به ماهیت نم. هستندHPLCدتکتور و ثبات قسمت هاي دیگر 

. ]56-59[بودPDAدتکتور مورد استفاده در این تحقیق، دتکتور. ]55[

و فراکسیونه کردن آن 1Bخالص سازي عصاره -10- 2

و با استفاده از فاز RP-18لیکاژل یگرم س150ماتوگرافی و با استفاده از ستون کرو) گرم1B)30عصارهبخشی از 

بر روي فراکسیون هاي . بدست آمد36A-36Fفراکسیون به نام هاي ششمتحرك متانول و آب فراکسیونه و نهایتا 

. حاصل در مراحل بعد خالص سازي بیشتري صورت گرفت

.مشاهده می شود3-2ول شماره جددر 1Bخصوصیات ستون به کار رفته جهت کروماتوگرافی عصاره 

1Bخصوصیات ستون به کار رفته جهت کروماتوگرافی عصاره 3- 2جدول 

گرم30میزان بارگذاري ستون

میلی لیتر150حجم ستون

)0:01تا95:5(آب : متانولفاز متحرك

میلی لیتر50حجم فراکسیون ها
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D36فراکسیونه کردن -11- 2

36فراکسیون بخشی از  D)100توسط دستگاه ) میلی گرمHPLC سیلیکاژل و با استفاده از ستون حاويRP-18 فاز و

HPLCخصوصیات .بدست آمدF42-A42فراکسیون ششفراکسیونه و ) 4-2طبق جدول (متحرك متانول و آب 

.مشاهده می شود5-2در جدول شماره 36Dفراکسیون 

D36ون فراکسیHPLCبرنامه گرادیانت4- 2جدول 

)بر حسب دقیقه(زمان درصد متانول در آب

40%0

70%20

100%25

100%30

D36فراکسیون HPLCخصوصیات 5- 2جدول 

میلی گرم100میزان بارگذاري ستون

میلی لیتر175حجم ستون

)0:10تا64:(آب :متانولفاز متحرك

میلی لیتر در دقیقه10میزان جریان فاز متحرك

psi1350-700فشار

nm )210nm,366nm,254(PDAدتکتور
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.را نشان می دهدE. cinereaالص سازي ترکیبات استخراج شده از گیاه خفلوچارت1-2شکل 

E. cinereaازي ترکیبات جدا شده از گیاه فلوچارت خالص س1- 2شکل 

گرم اندام 1000
هوایی گیاه

لیتر استون8

پودراستونیعصاره

Ext 1B

36A 36B 36C 36D 36E 36F

42A 42B 42C 42D
42E

گلیکوزید-O-3-کوئرستین
42F

کامفرول گلیکوزید

لیتر اتانول:آب(8:2) 8
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بررسی خلوص ترکیب مورد نظر-12- 2

و NMRدستگاهیآنالیزروش هايازاستفادهباشدهسازيخالصترکیباتساختارتطابقوشناساییمرحلهایندر

Massگرفتصورت.

NMRطیفتهیه-12-1- 2

مغناطیسیرزونانسطیفمختلف،ترکیباتخلوصوشیمیاییساختمانمورددراطالعاتآوردنبدستجهت

یمغناطیسرزونانسطیف. استقرمزمادونوبنفشماوراءهايطیفجملهازهاطیفبقیهازترارزندهايهسته

هااتمایناطرافماهیتونظرموردمادهساختماندرموجودهايکربنوهاهیدروژننوعوتعدادتعیینبههسته

در دو بعدي NMRو H-NMR1 ،2C-NMRهايطیفبررسیموردگیاهازشدهاجدترکیباز. ]60[ازدپردمی

.شدتهیهدوتریهمتانولحالل 

:با هم متفاوت هستند، می توان به موارد زیر اشاره نمودC-NMRو H-NMRاز مواردي که 

 13پیک هايCددر محدوده وسیع تري از جابجایی شیمیایی در مقایسه با پروتون توزیع شده ان.

 13شدت پیکC طیف معمولی متناسب با تعداد اتم هاي کربن آن پیک نمی باشددر.

 13هستهCنه بیشتر و زمان بنابراین به نمو. فراوانی کمتري دارد و حساسیت آن کمتر از پروتون می باشد

].61[تري نیاز داریم طیف گیري طوالنی 

COSYطیف -12-1-1- 2

COSY1(طیف نگاري ارتباطی یکH-1H ( دهدنشان میارتباط دو هیدروژن ویسینال را با هم نامیده می شود و

]61.[

HMBCطیف -12-1-2- 2

این طیف به طور . سرمایه گذاري می شود) 3JCHو 2JCH(این آزمایش بر روي کوپالژ هاي در طول دو و سه پیوند در

و به عالوه قادر خواهد بود که کربن هاي نوع نشان می دهدرا ) 13C-13Cالبته نه (کربن - غیر مستقیم ارتباط کربن

].61[چهارم را به پروتون هاي نزدیک به آن ارتباط دهد 

1 . Hydrogen-Nuclear magnetic resonance
2 . Carbon-Nuclear magnetic resonance
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DEPT135طیف -12-1-3- 2

.پایین قرار می گیردCH2باال و CH3و CHدر این طیف . طیفی است که انواع چند شاخگی کربن ها را نشان می دهد

DEPT90طیف-12-1-4- 2

.ها باال قرار می گیرندCHاین طیف در. واع چند شاخگی کربن ها را نشان می دهدطیفی است که ان

)Mass(طیف جرمی تهیه-12-2- 2

در (لکولی مورد استفاده قرار می گیرد، مولکولها که جهت آنالیز ترکیبات آلی و تعیین ساختمان مودر این تکنیک 

در اثر برخورد الکترون . ون هاي پرانرژي بمباران می شودرتوسط جریانی از الکت) و فشار بسیار پایینحالت گازي 

) کاتیون رادیکال(انرژي با مولکولهاي ماده، یک الکترون ظرفیتی از مولکول خنثی جدا شده و یون مولکولی هاي پر

ایجاد سپس یونهاي تولید شده بر مبناي نسبت جرم به بار دسته بندي و فراوانی نسبی یونهاي مختلف. تولید می گردد

طیف جرمی اطالعات بسیار مهمی از جمله جرم مولکولی ترکیب مورد بررسی را در اختیار ]. 60[شده ثبت می شود 

.محقق قرار می دهد



فصل سوم

نتایج
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مشخصات ظاهري گیاه-1- 3

.Eگیاه cinerea ،سانتی متر40- 120گیاهی است پایا، بلند، به ارتفاع با نام فارسی خوشاریزه.

.، شیار دار و ضخیمایستاده:ساقه 

.پهن دراز و کوچک محکم، خطی باریک، کوتاهتقسیماتباکرك،پوشیده از سبز،:هابرگ

.پرتو ناهمقد5-7گل آذین شامل تعداد زیادي چتر با زرد، :هاگل

کرکدار:میوه 

.Eاستخراج کوئرستین گلیکوزید از گیاه -2- 3 cinerea

نتایج توزین عصاره ي تهیه شده-2-1- 3

گرم بود که 9/200گرم پودر اندام هوایی گیاه خوشاریزه 1000حاصل از چربی زدایی شدهوزن عصاره هیدرواتانولی

.استw/w09/20%معادل 

1Bعصارهفراکسیونه کردن-2-2- 3

با) مترمیکرو030/0-015/0(RP-18عکوسفاز مسیلیکاژلوVLC1ازاستفادهبا) گرم1B)30بخشی از عصاره

36Aهاي نامبهفراکسیونکه نهایتاً شششدهسازيخالصآبومتانولمتحركفازازاستفاده -36F مطابق جدول

.آنها صورت گرفتTLC٢ها برمبناي الگوي تقسیم بندي فراکسیون. آمدبدست3-1

1 . Vacuum Liquid Chromatography
2 . Thin layer chromatography
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1Bاز ستون هاي حاصلخصوصیات فراکسیون1- 3جدول 

UV254/366 nmWEIGHTELUENTTUBESMARK

+/ 14.6515بنفشآبی، (g)
O2:HMeOH

:95)5(
1-636A

2.681آبی، بنفش/+ (g)
O2:HMeOH

:9)1(
7-1236B

0.7203آبی، سبز/+ (g)
O2:HMeOH

:7)3:8)(2(
13-2036C

2.581آبی، سبز/+ (g)
O2:HMeOH

:1)9:3)(7:5)(5(
21-3436D

486آبی، سبز/+ (g).0
O2:HMeOH

:1)9(
35-4136E

6322آبی، سبز/+ (g).0
O2:HMeOH

:0)10:1)(9(
42-4536F

36Dفراکسیونه کردن-2-3- 3

و فاز RP-18و با استفاده از ستون حاوي سیلیکاژل HPLCتوسط دستگاه ) میلی گرم36D )100بخشی از فراکسیون

بدست2-3به شرح جدول 42A-42Fي شد و در نتیجه شش فراکسیون به نام هاي متحرك متانول و آب خالص ساز

.آمد

.را نشان می دهد36Dفراکسیون HPLCکروماتوگرام 1-3شکل 

36Dفراکسیون HPLCازحاصلهايفراکسیونخصوصیات2- 3جدول 

UV254/366 nmWEIGHTELUENTTUBESMARK

0.0047آبی/- (g)
O2:HMeOH

:6)4(
242A

0.0016آبی/- (g)
O2:HMeOH

:6)4(
342B

0.0031آبی/- (g)
O2:HMeOH

:6)4(
6-742C

0.0181آبی، سبز/+ (g)
O2:HMeOH

:6)4(
9-1242D

0.0204آبی، سبز/+ (g)
O2:HMeOH

:3)7(
20-2142E

0.0019آبی، سبز/+ (g)
O2:HMeOH

:0)10(
2542F

— 36D (254 nm)

— 36D (366 nm)

— 36D (210 nm)
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36Dفراکسیون HPLCکروماتوگرام 1- 3شکل 

)نانومتر366و 254، 210، طول موج )010:تا64:(آب :متانولسیستم حالل (

قرار Massدو بعدي و 1HNMR،13CNMR،NMRیک لکه نشان می داد که مورد آنالیز TLCدر آنالیز 42Eفراکسیون 

. می باشد)2- 3شکل (یدگلیکوزO- 3- نتایج حاصل از طیف ها نشان می دهند که این ماده یک کوئرستین. گرفت

42Eدو بعدي فراکسیون NMRو1HNMR ،13CNMRآنالیز طیف هاي 2-3-1- 3

گلیکوزیدO- 3- کوئرستینساختار شیمیایی 2- 3شکل 

مشخص است که ترکیب مورد بررسی داراي هیدروژنهاي ) 3-3شکل(1HNMRاز نماي کلی طیف :1HNMRطیف 

B6.26-7.47و Aلقه آروماتیک ح ppm) ( و هیدروژنهاي متصل به اکسیژن)ppm3.14-3.64(مربوط به قند ،

.باشدمی

پیک . کربن در این ملکول وجود دارد21)4- 3شکل(13CNMRبا توجه به طیف: DEPTو13CNMRهاي طیف

کربن نوع 10در این مولکول .ایش کمتري دارندهاي کوتاه تر نشان دهنده کربن هاي نوع چهارم هستند که زمان آس

.چهارم وجود دارد

.شوندمشخص می)6-3شکل (DEPT90و) 5- 3شکل (DEPT135چند شاخگی کربن هاي دیگر با توجه به طیف هاي 

هر DEPT90داشته باشد که با توجه به طیف می تواند وجودCH3و CHمورد10، مجموعا DEPT135با توجه به طیف 

.در مولکول وجود داردCH2نشان می دهد که یک مورد DEPT135به عالوه طیف . هستندCHمورد 10
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کربن هاي مولکول قند . مربوط هستندCو A ،Bمورد کربن آروماتیک موجود است که به حلقه هاي 12به طور کلی 

80-70)اکسیژنه CHشامل کربن هاي  ppm)، یکCH2 اکسیژنه(62.5 ppm)ربن آنومریک و یک ک(104.4 ppm)

.باشدمی

.مشخص استppm179.4کربن کربونیل در 

، پس تعیین می گردد که کدام مشخص می شودیک Jبا ارتباط کربنها و هیدروژنها ) 7- 3شکل(HSQCدر  طیف : HSQCطیف 

.هیدروژن به کدام کربن متصل است

که موارد شاخص دیده می شود) ویسینال(3معادل Jارتباط هیدروژنها با ) 8-3شکل(COSYدر طیف : COSYطیف 

.آمده است9-3در شکل 

COSY)3Jارتباطات 9- 3شکل  H-H( 3- کوئرستینمولکول -Oگلیکوزید

)مگا هرتز400، قدرت دستگاه دوتریهحالل متانول(

از موارد . را نشان می دهد3و 2معادل Jها و کربنها با ارتباط هیدروژن) 10-3شکل(HMBCدر طیف : HMBCطیف 

H-6هايشاخص در این طیف می توان به ارتباط هیدروژن (6.08 ppm) وH-8 (6.26 ppm)با کربنC-10 (105.6

ppm)5.13(به عالوه براي تعیین محل دقیق اتصال قند ارتباط هیدروژن آنومریک .اشاره کرد ppm ( باC-1'' (104.4

ppm)آمده است11- 3ارتباطات مهم در تعیین ساختار این مولکول در شکل . مفید است.
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HMBC)2,3Jارتباطات 11- 3شکل  C-H( 3- کوئرستینمولکول -Oگلیکوزید

)مگا هرتز400، قدرت دستگاه دوتریهحالل متانول(

.تعیین شده استMassترکیب و اطالعات طیف CNMRدر مورد ] 62[د در متون با توجه به اطالعات موجونوع قند 

] 62[و مقایسه با متون Mass،و بعديدیک بعدي،NMRهاي در مجموع با توجه به اطالعات حاصل از طیف

.معرفی می گرددپیرانوزیددي گلوکو- O -β- 3- کوئرستینیک 42Eساختار ترکیب

.را نشان می دهد42Eفراکسیون دو بعديNMRو1HNMR،13CNMRز طیف هايآنالیخالصه نتایج 3-3جدول 

42Eفراکسیون دو بعديNMRو1HNMR،13CNMRآنالیز طیف هاي خالصه نتایج 3- 3جدول 

HMBCCOSYIntegralJMultiplitHNMRMultiplitCNMRMark

قويضعیف

-/6,8--C179.44

6,8/---C165.97

6,8/---C162.95
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8/---C159.09

2',6'/5',8--C158.42

---C149.84'

---C145.83'

1''/---C135.63

-5'1J1=2

J2=8.4

dd7.47CH123.26'

--C123.01'

--12d7.62CH117.62'

-6'18.4d6.76CH116.05'

6,8/---C105.610

6,8/2''17.6d5.13CH104.41''

8/--11.6d6.08CH99.96

6/--11.6d6.26CH94.788

-/1''6''a1-m3.14CH78.35''

-/1''--m3.20CH78.13''

1''/-1''2-m3.37CH75.72''

--1-m3.26CH71.14''

4''/-6''b1J1=2.4

J2=11.8

dd3.64CH a62.56''

-6''a,5''1J=11.8d3.46CH b

42Eمربوط به فراکسیون 1HNMRطیف 3- 3شکل 

)مگا هرتز400: ، قدرت دستگاه دوتریهمتانول: حالل (

42Eمربوط به فراکسیون 13CNMRطیف  4- 3شکل 

)مگا هرتز100: ، قدرت دستگاه دوتریهلمتانو: حالل (
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42Eمربوط به فراکسیون DEPT135طیف5- 3شکل 

)مگا هرتز100: ، قدرت دستگاه دوتریهمتانول: حالل (

42Eمربوط به فراکسیون PT90DEطیف 6- 3شکل 

)مگا هرتز100: دستگاه ، قدرتدوتریهمتانول: حالل (

42Eمربوط به فراکسیون HSQCیف ط7- 3شکل 
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)مگا هرتز400: ، قدرت دستگاه دوتریهمتانول: حالل (

42Eمربوط به فراکسیون COSYطیف 8- 3شکل 

)مگا هرتز400: ، قدرت دستگاه دوتریهمتانول: حالل (

42Eمربوط به فراکسیون HMBCطیف 10- 3شکل 

)مگا هرتز400: اه ، قدرت دستگدوتریهمتانول: حالل (

42Eمربوط به فراکسیون طیف جرمی 12- 3شکل 

)electron impactاز نوع (

42Eفراکسیون Massآنالیز طیف -2-3-2- 3



37

است که با جرم گرم بر مول 302جرم مولکولی ترکیب ) 12-3شکل (42Eبا توجه به طیف جرمی فراکسیون 

.مطابقت داردآگلیکون

.وجود نداردOCH3گروه مولکول 8یا 6پیکی دیده نمی شود، پس در موقعیت )]m/z287)+]M-15در

.وجود نداردOHگروه مولکول2'پیکی دیده نمی شود، پس در موقعیت ) ]m/z285)+]M-17در

.وجود نداردOCH3گروه مولکول 2'پیکی دیده نمی شود، پس در موقعیت )]m/z271)+]M-31در

.نیستگلیکوزید C-6ترکیب مورد نظرپیکی دیده نمی شود و این نشان می دهد که) ]m/z284)+]M-18در

m/z274)+]M-28[ ( نشان دهنده جدا شدن گروهC=Oاست که شکست معمول در فالونوئید ها است.

m/z259)+]M-43[ ( نشان دهنده جدا شدن گروهC=O وCH3است که در مولکول حاضر دیده نمی شود، چون

CH3ندارد.

.وجود ندارددر مولکول پیکی دیده نمی شود، پس گروه پرنیل ) ]m/z247)+]M-55در

که فالونها و ) 13-3شکل(می باشد IIو Iها شکست ملکول به روشهاي هاي مهم در فالونوئیدیکی از شکست

].63[را تولید می کنند+B2و )A1+H(+را تولید می کنند و فالونولها قطعه +B1و )A1+H(+یا +A1ایزوفالونها قطعه 

O

O

O

C
O

C
HC

C
O+

A- and C- ring
derived fragments

+

+

.+ .+

A1 B1

B2

II

I

]Mass]63روشهاي شکست فالونوئیدها در دستگاه 13- 3شکل 

مدل 14-3شکل .تولید می کندگرم بر مول 153و 137بنابراین کوئرستین که یک فالونول است، قطعاتی به جرم 

.ده در طیف سنج جرمی را نشان می دهدشکست کوئرستین به قطعات تشکیل دهن
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+

مدل شکست کوئرستین به قطعات تشکیل دهنده در طیف سنج جرمی14- 3شکل 

دهد که این نتایج حاصل نشان می . قرار گرفتMassیک لکه نشان می داد که مورد آنالیز TLCدر آنالیز 42Fفراکسیون 

می باشد که با توجه به اطالعات موجود، محل اتصال قند و نوع قند ) 15- 3شکل (ماده احتماال یک کامفرول گلیکوزید 

.مشخص نیست

ساختار شیمیایی کامفرول گلیکوزید15- 3شکل 

6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0 2 2 0 2 4 0 2 6 0 2 8 0
0

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0

1 3 0 0 0 0 0

1 4 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

m / z - - >

A b u n d a n c e

S c a n 2 1 0  ( 1 . 8 2 6  m i n ) : 6 4 0 1 3 7 2 5 . D
2 8 6

5 7

8 9

7 1

9 9

1 2 1

1 3 3
1 1 1

2 2 9 2 5 71 6 6
1 5 3 2 1 31 4 3

1 7 7
1 9 4

2 4 1
2 6 9
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42Fمربوط به فراکسیون طیف جرمی 16- 3شکل 

)electron impactز نوع ا(

42Fکسیون فراMassآنالیز طیف -2-3-3- 3

گرم بر مول است که با جرم 286جرم مولکولی ترکیب ) 16-3شکل (42Fبا توجه به طیف جرمی فراکسیون 

.مطابقت داردآگلیکون

.وجود نداردOCH3گروه مولکول 8یا 6پیکی دیده نمی شود، پس در موقعیت )]m/z271)+]M-15در

.وجود نداردOHگروه مولکول2'موقعیت پیکی دیده نمی شود، پس در) ]m/z269)+]M-17در

.وجود نداردOCH3گروه مولکول 2'پیکی دیده نمی شود، پس در موقعیت )]m/z255)+]M-31در

.نیستگلیکوزید C-6ترکیب مورد نظرپیکی دیده نمی شود و این نشان می دهد که) ]m/z268)+]M-18در

m/z258)+]M-28[ (وه نشان دهنده جدا شدن گرC=Oاست که شکست معمول در فالونوئید ها است.

m/z243)+]M-43[ ( نشان دهنده جدا شدن گروهC=O وCH3 است که در مولکول حاضر دیده نمی شود، چون

CH3ندارد.

.وجود ندارددر مولکول پیکی دیده نمی شود، پس گروه پرنیل ) ]m/z231)+]M-55در

که فالونها و )13-3شکل(می باشد IIو Iها شکست ملکول به روشهاي دهاي مهم در فالونوئییکی از شکست

].63[را تولید می کنند+B2و )A1+H(+را تولید می کنند و فالونولها قطعه +B1و )A1+H(+یا +A1ایزوفالونها قطعه 

مدل 17-3شکل .تولید می کندگرم بر مول 153و 121بنابراین کامفرول که یک فالونول است، قطعاتی به جرم

.شکست کامفرول به قطعات تشکیل دهنده در طیف سنج جرمی را نشان می دهد

+
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مدل شکست کامفرول به قطعات تشکیل دهنده در طیف سنج جرمی17- 3شکل 

ود و روش قرار گرفتند ولی با توجه با امکانات موجHPLCمورد آنالیز و جداسازي 36A-36Fهمه فراکسیون هاي 

با توجه به اینکه ترکیبات گلیکوزیدي بودند، شناسایی . هاي تست شده به جداسازي ماده کامال خالص منتج نشد

.ترکیبات با خلوص غیر کامل و بدون طیف هاي دو بعدي امکان پذیر نبود



فصل چهارم

بحث و نتیجه گیري
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گیريبحث و نتیجه-1- 4

درمان بیماري ها سابقه طوالنی به قدمت تاریخ حیات بشر دارد، در گذشته بیشتر به عنوان ردکهاستفاده از گیاهان 

طی قرن اخیر با پیشرفت علم، از مصرف داروهاي گیاهی نسبت به گذشته کاسته . یک علم تجربی مطرح بوده است

شان داده است که دارو هاي تجربه چند دهه اخیر ن. شد و جاي آن را دارو هاي صناعی و نیمه صناعی پر کرده است

از این رو امروزه رویکرد مجدد به گیاهان دارویی . صناعی با تمام کارایی مورد توجه خود، داراي آثار سویی نیز هستند

بطوریکه در اکثر کشور هاي ، به عنوان منبع طبیعی ترکیبات موثره و درمانگر، مورد توجه خاص قرار گرفته است

نه تهیه داروها و مواد صناعی شیمیایی پیشتاز هستند، مصرف داروهاي گیاهی توسعه یافته و پیشرفته جهان که در زمی

ایران به دلیل برخورداري از آب و هواي . تحقیقات در زمینه گیاهان دارویی و مواد متشکله آن ها رو به افزایش است

ریع جهان به سمت بهره برداري از با توجه به حرکت س. متنوع، محل رویش بسیاري از گونه هاي گیاهی می باشد

منابع طبیعی الزم است که با نگرشی تازه و کامال علمی براي استفاده بهینه از گیاهان دارویی، در جهت کمک به تهیه 

مواد اولیه طبیعی مورد نیاز در صنایع دارویی کشور اقدام به تهیه و شناسایی مواد موثره و بررسی اثرات فارماکولوژیک 

].64[این گیاهان نماییم و بالینی

Hedge and Lamondاندام هوایی گیاهچربی زدایی شدهاتانولیبررسی فیتوشیمیایی عصاره هیدرودر این تحقیق 

).Boiss(Echinophora cinereaعلی رغم مصارف سنتی گسترده خوراکی و درمانی گیاه و .مورد نظر بوده است

بر روي انواع خوشاریزه، هیچ تالشی براي ) نیژوهش درون تنی، برون تنی، بالیپ13حدود (مطالعات فارماکولوژیکی 

.صورت نگرفته استهاجداسازي متابولیت هاي ثانویه عصاره ي آن

.Eاز گیاه  cinerea)که به صورت محلی به عنوان سبزي و چاشنی ماست و پنیر و جهت ] 5) [خوشاریزه کوهستانی

غیر پالر با استون، عصاره رد مصرف قرار می گیرد، پس از جداسازي ترکیباتمودرمان ناراحتی هاي گوارشی 

فراکسیونه و مواد خالص جداسازي HPLCعصاره حاصل با روش کروماتوگرافی ستونی و . اتانولی تهیه شدهیدرو

.شد

، ی زدایی شدهچرباتانولیاز عصاره هیدروتهیه اي HPLCپس از چند مرحله عصاره گیري، کروماتوگرافی ستونی و 

.و شناسایی گردیدندجداسازي ) گلیکوزید و کامفرول گلیکوزید- O-3-کوئرستین(دو ترکیب فالونوئیدي گلیکوزیله 
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یاهانی که حاوي این ترکیب بودند، برگ گ.جداسازي شده استگلیکوزید از گیاهان مختلفی- O-3-ترکیب کوئرستین

Capparis spinosaعصاره متانولی اندام هوایی ،]36[)ب زمینیسی(Solanaceaeاز خانواده Solanum nigrumهاي 

خانواده از Allium cepa،]38،34و39[Theaceaeاز خانواده Camellia sinensis، ]Capparidaceae]37خانواده از 

Liliaceae)38،34،31و39[) الله[ عصاره پوست ،Malus spp]40،34[ از خانوادهRosaceae و تعداد دیگري از

.گیاهان می باشند

.و این گونه، تاکنون جداسازي نشده استEchinophoraاین ترکیب از جنس 

ضد آریتمی ،]33،31[، آنتی پروستانوئید و ضد التهابی ]38،34،31و39[اثرات آنتی اکسیدان این ترکیب داراي

.]33،31[و ضد ویروس می باشد ]41،38،33[، ضد سرطان ]33،31[ضد هایپرتانسیون ،]33،31[

و حاللهاي متانول و آب فالونوئید RP-18در تحقیق حاضر با استفاده از سیستم کروماتوگرافی ریورس با جاذب 

از گیاهرامنوزید- O-7-گلیکوزید- O-3-گلیکوزید و کوئرستین-O-3- گلیکوزیدها، مشابه جداسازي کوئرستین

spinosaCapparis]37 [دي گاالکتوزید، کوئرستین گاالکتوزید و -3-جدا شدند، اما در جداسازي کوئرستین

× Zorbax SB C18 (3.9و جاذب ) 1:1(آب :سیستم حالل استونیتریلاز.Morus alba Lروتینوزید از گیاه 150 mm)

].47[استفاده شد 

یکوزیدي کامفرول است که با توجه به اطالعات موجود، محل اتصال قند و ترکیب خالص شده بعدي یک مشتق گل

.نوع قند مشخص نمی باشد

،]Peucedanum spp]44[ ،Chresta scapigera]54[،chinenseLoropetalum]64کامفرول از گیاهانی از جمله

Morus alba L.]74[،Tilia spp]84[،Bauhinia forficata]49[ ،lia sinensisCamel]05[ازدیگرتعداديو

دي گلوکو پیرانوزید و - O-3- کامفرولصورتبهchinenseLoropetalumاست که در شدهجداسازيگیاهان

tiliroside)در ]46) [مشتقی از کامفرول با بخش آسیل گلیکوزید ،Morus alba L.3-به صورت کامفرول-β-O -

) kaempferitrin(دي رامنوزید - )O -)α-7و3-به صورت کامفرولBauhinia forficataو در ] 47[گلوکو پیرانوزید 

.می باشد]49[



49

-kaempferol-3-O-[2-O-β-D-galactopyranosyl-6-O-α-Lهاي دو کامفرول گلیکوزید جدید به نام

rhamnopyranosyl]-β-D-glucopyranosideوkaempferol-3-O-[2-O-β-D-xylopyranosyl-6-O-α-L-

rhamnopyranosyl]-β-D-glucopyranoside ازCamellia sinensis 50[جداسازي و شناسایی گردید.[

دو NMRشناسایی ساختار دقیق ماده دوم استخراج شده نیاز به جداسازي مجدد به مقدار بیشتر و تهیه طیف هاي 

.بعدي دارد

، اثر ]33[در گیاهان خوراکی یافت می شوند دار زیاد و به مق] 65[از آنجاییکه فالونوئید ها اثرات آنتی اکسیدانی دارند 

بررسی شد که PC12روي سلول هايH2O2گلیکوزید بر روي استرس اکسیداتیو ناشی از - O-3-محافظتی کوئرستین

.چون خارج از انتظارات پروپوزال بود، به طور خالصه در پیوست آمده است

ر عمده در گیاهان خوراکی همچون پیاز، سیب و چاي دیده می اهمیت موضوع از آن جنبه است که کوئرستین به طو

].66[شود 

و ایمنی ) %60حدود (و به عالوه کوئرستین جذب بسیار خوب ] 66[فرم گلیکوزیله فالونوئید ها جذب بهتري دارد 

].66[قابل قبولی هم داشته است 

]. 66[آن مرتبط دانست OHمحل گروه هاي گلیکوزید را می توان به وجود و- O-3-اثرات آنتی اکسیدانی کوئرستین

:به طور عمده فالونوئید هاي آنتی اکسیدان شرایط زیر را باید دارا باشند

باند دوگانه در موقعیت دو و سه وجود داشته ) ب. قرار داشته باشند) اورتو(به فرم کاتکول Bها در حلقه OH) الف

.اشته باشدقرار دOHگروه ،در موقعیت سه یا پنج) ج. باشد

در گیاهان همین ترکیبات هستند که گیاه . این ویژگی ها فالونول ها را به آنتی اکسیدان هاي بالقوه اي تبدیل می کند

].33[محافظت می کنند UVرا از رادیکال هاي آزاد و 

علت مقدار کم در نهایت با توجه به مواد استخراج شده خالص که به آن اشاره شد و مواد استخراج شده اي که به 

ناخالصی قادر به تشخیص آن نبودیم، می توان گفت که متابولیت هاي اصلی عصاره هیدرواتانولی چربی زدایی شده 

.گلیکوزید ها و ترکیبات فنلی گلیکوزیدي دیگر می باشنداز دسته فالونوئید E. cinereaگیاه 
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پیشنهادات

بررسی اثرات درمانی ترکیبات خالص سازي شده - 

ازي فالونوئید کامفرول گلیکوزید به مقدار زیاد و تعیین دقیق ساختار آنجداس- 



و مآخذمنابع

Comment [Dp23]: ترتیب رفرانس نویسی مطابق 
در پایان نامھ حاضر این . باشدبا آیین نامھ دانشگاه

. آیین نامھ بھ طور کامل رعایت گردیده است
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Abstract

Introduction and Objectives: Echinophora cinerea belongs to Apiaceae family and aerial parts are used

as vegetables and seasoned yogurt and cheese, and for the treatment of digestive disorders in Chahar

Mahal and Bakhtiari. Despite the traditional use and dietary and pharmacological studies (approximately

13 research in vivo, in vitro, clinical) on Echinophora spp, no attempt has been made to isolate secondary

metabolites.

Materials and methods: Powdered aerial parts of the plant were extracted with acetone to remove non-

polar compounds; the remaining powder after drying was extracted with EtOH:H2O (8:2) by maceration

method. Hydroethanolic extract was concentrated in vacuum. Initial fractionation of the extract by

column chromatography on reverse phase RP-18 sorbent and solvent mixtures of methanol and water

with decreasing polarity was performed. The resulting fractions were analyzed by NMR and promising

fractions were refractionated and purified using reversed phase HPLC analysis on RP-18 and structures of

pure compounds were determined by one-dimensional NMR spectroscopy techniques, two-dimensional

(including COSY, HSQC, HMBC and NOESY spectra) and Mass analysis.

Results: The step by step extraction, column chromatography and HPLC purification of hydroethanolic

extract, resulted in two flavonoid glycosides, quercetin-3-O-β-D-glucopyranoside and kaempferol

glycoside.

Conclusion: Given that flavonoids are the most important groups of phenolic compounds found in

nature, and due to their special structural features as metal chelation and free radical svavengers, these

plants could be considered as antioxidant and anti-cancer agents.

Keywords: Echinophora cinerea , Hydroethanolic extract, quercetin-3-O-β-D-glucopyranoside,

Kaempferol glycoside.
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