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Abstract 
 
Background and purpose: Pyrrolizidine alkaloids (PAs) are a group of chemical compounds 

that are seen as secondary metabolites in different plant families. These compounds can cause liver, 

kidney, and lung damages and their presence in various herbal products increases the risk of injury. This 

study aimed at performing qualitative and quantitative evaluation of pyrrolizidine alkaloids in medicinal 

plants in herb shops in Sari, north of Iran. 

Materials and methods: Hundred twenty-six herbal samples were collected from herb shops in 

Sari, Iran 2018. Ehrlich reagent was used for qualitative evaluation. Then, gas chromatography was used 

to identify and quantify the alkaloids. 

Results: Experiments revealed that Echium amoenum contained supinine (6.61%), europine 

(12.83%), and no heliotrine. Malva sylvestris had 31.68% and 3.54% heliotrine and europine, respectively 

and no supinine. Helicteres isora, Melissa officinalis, Triticum sp. and Rosmarinus officinalis contained 

11.81, 22.16, 10.17, and 5.33% supinine and 41.51, 19.31, 55.48, and 35.44% heliotrine, respectively. 

None of these plants showed europine. Urtica dioica was the only plant that contained all three 

compounds (14.87% supinine, 30.17% heliotrine, and 5.37% europine). 
Conclusion: A small number of samples contained pyrrolizidine alkaloids. Therefore, there is no 

threat in using them. Further studies are required to investigate more herbal products.  
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  درانـــازنــی مــکـزشــوم پــلـشـــگاه عــه دانــلــمج
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  گزارش کوتاه

  کمی آلکالوئیدهاي پیرولیزیدینی در بررسی کیفی و 
 در عطاري هاعرضه شده  گیاهان دارویی

  
       1فاطمه ابراهیمی
      2محمد آزادبخت

        3فاطمه اکبري
  3علی داودي

       4گودرزي سعید
  5مسعود آزادبخت

  چکیده
به  یاهیمختلف گ يهاهستند که در خانواده ییایمیش باتیاز ترک یگروه ،نیدیزیرولیپ يدهایآلکالوئ و هدف: سابقه
و  يویــ، کليکبــد يهــا بیآســ مانند یتوانند مشکالت مختلفیم باتیترک نیشوند. ایمشاهده م هیثانو يهاتیعنوان متابول

هدف از  نید. بنابراده یم شیرا افزا یدگید بیخطر آس عطاري ها یاهیها در محصوالت گکنند و وجود آن جادیا یوير
  .بود يشهرستان سار هاي يعطار ییدارو اهانیدر گ نیدیزیرولیپ يدهایآلکالوئ یفیو ک یکم یابیمطالعه  ارز نیا

بــه صــورت  براي ارزیابی کیفــیشد.  آوريجمع 1397در سال  نمونه گیاهی از عطارهاي ساري 126 ها:مواد و روش
  .استفاده شد دهایآلکالوئ تیو کم ییشناسا يبرا ي گاز یاز کروماتوگراف پس، ساستفاده شد خیاز معرف ارل آزمایشگاهی

و فاقــد  نیوروپیــدرصد  83/12و  نینیدرصد سوپ 61/6 يحاو Echium amoenum اهیگعصاره  شاتیدر آزما ها:یافته
 نیوروپیــد درصــ 54/3و  نیوتریــهل درصــد 68/31 يدارا Malva sylvestris اهیــگعصــاره شــد.  داده صیتشــخ نیوتریــهل

ــخ ــوپ صیتش ــد س ــد و فاق ــود. نینیداده ش ــاره  ب ــانیگعص ، .Helicteres isora ،Melissa officinalis ،Triticum sp اه
Rosmarinus officinalis ــه ترت ــب ــ نینیدرصــد ســوپ 33/5و  17/10، 16/22، 81/11 يحــاو بی  ،31/19، 51/41ینو همچن

عصــاره نشــان ندادنــد.  شیرا در آزمــا نیوروپی اهانیگعصاره هاي  نیکدام از اچیبودند. ه نیوتریدرصد هل44/35و  48/55
درصــد  17/30،نینیدرصــد ســوپ 87/14( داشــترا در خــود  بیــکــه هــر ســه ترک دبــو ايعصــاره تنها Urtica dioica اهیگ
  ).نیوروپیدرصد  37/5و  نیوتریهل

در  يخطــر جــد نیبنــابر .بودنــد ینیدیــزیرولیپ يدهایــآلکالوئ يحــاو مورد آزمایش گیاهاناز  یاندک زانیم استنتاج:
از  جامعــه آمــاري بــیش تــري  تر به شیب يهایابیارز يوجود ندارد. اما برا این ترکیبات ها  از نظر يعطار اهانیمصرف گ

  است. ازیها ن يعطار اهانیگ
  

  يعطار ،يگاز یکروماتوگراف ،ینیدیزیرولیپ دیآلکالوئ واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
ها در جامعــه و مصرف آن ییارود اهانیگت یمقبول

را  یعــیطب يهــاو فرآورده اهانیگت یسم یبررس تیاهم
 بــاتیاهان ترکیگ یبات سمیاز ترک یکی .)1(شودیادآور می
  کیولوژیب يهااست که نقش دهایآلکالوئ نیدیزیرولیپ

  
  :azadbakhtm@hotmail.com E-mail        دانشکده داروسازي ،مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) ،بادآجاده  فرح  17ساري: کیلومتر  - محمد آزادبخت مولف مسئول:

  ایران ،ساري ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشکده داروسازي ،دانشجوي کمیته تحقیقات .1
  ایران ،ساري ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،داروسازي دانشکده ،گروه فارماکوگنوزي ،استاد .2
  ایران ،ساري ،م پزشکی مازندراندانشگاه علو ،دانشکده داروسازي ،فارماکوگنوزي PhD. دانشجوي 3
  ایران تهران، ،تهراندانشگاه علوم پزشکی  ،يداروساز دانشکده ،ياستاد، گروه فارماکوگنوز. 4
 عالی سنا، ساري، ایرانموزش آموسسه  ،سیستماتیک گیاهیگروه  یار،استاد. 5
 : 15/7/1399تاریخ تصویب :             10/4/1399 : تاریخ ارجاع جهت اصالحات            5/1/1399 تاریخ دریافت  
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  و همکارانی میفاطمه ابراه     

 111       1399، آذر  191دوره سی ام، شماره                                                           مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                

 گزارش کوتاه

 اثراتتوان ها میکند. از جمله آنیفا میاه ایدر گ يمتعدد
 ال،یــباکتریآنتاثرات  استراز، نیکول لیاست میآنز يمهار

 کیتوتوکسیو سا دانتیاکس یضد قارچ، ضد حشره، آنت
بــات ین ترکیــا ین وجود مصرف خــوراکیرا نام برد. با ا

 نیاز ا هدف .)2-4(گذاردیبر بدن انسان م يانباریآثار ز
 ینیدیزیرولیپ يدهایآلکالوئ یو کم یفیک یبررس مطالعه

و  یداروئ اهانیدر گ نیوروپین و یوترین، هلینیمانند سوپ
 یمکــان به عنوان يموجود در عطار یاهیگ يهافرآورده

  .بود يشهر سار رد یاهیارائه خدمات گ يبرا
  

  مواد و روش ها
  اهانیاز گ يریو عصاره گ يجمع آور

ـــماره  ـــه ش ـــالق ب ـــد اخ ـــت ک ـــا دریاف ـــه ب مطالع
IR.MAZUMS.REC.1398.931 آوري تمــامیو جمــع 

 هیــمنبــع ته يمشترك عرضه شده (دارا یاهیگ يهانمونه
 يسطح شهر سار يهاي) در عطارکسانی شیو محل رو
 بــه وســیله نمونه گیاهی 126 و آغاز شد 1397در تابستان 

ســپس بــه متخصص سیستماتیک گیــاهی شناســایی شــد. 
و  ییزدایبا استفاده از پترولئوم اتر چرب جداگانهصورت 

شده و  ییتانن زدا )PVP( پلی ونیل پیرولیدونبا محلول 
هاي کمــی بررسیشدند.  يریگدرصد عصاره 70با اتانل 

 یســیس 7براي این منظور  روي گیاهان صورت گرفت.
 اهــانیگآب مقطــر عصــاره یســیســ3و  درصد 70اتانول

بــه آن جامــد  دیوســارتروپین میگرفته و صاف شد و ســد
 75 يساعت عصــاره در دمــا یک. به مدت گردیداضافه 

ــه شــدیدرجــه ســانت ــدر نها. )2(گــراد آون انکوب ــه  تی ب
 (پــارا دي متیــل آمینــو بنزالدهیــد) خیارلها معرف عصاره

 نیدیــزیرولیپ اهیــگ 8 اه،یــگ 126 نیــاضــافه شــد کــه از ا
  .داشتند دیآلکالوئ
  
  ینیدیزیرولیپ يدهایمقدار آلکالوئ نییو تع یشناسائ
 دیــآلکالوئ يکــه حــاو یاهیــگ 8گــرم از عصــاره 1

شــد  پراکنــدهکلروفرم  یسیس10بودند در  ینیدیزیرولیپ
 یســیس 10 زانیموالر به م 1کیسولفور دیو با استفاده از اس

 یو فــاز مــائ در قیف دکانتور هم خورد (دکانــت شــدن)
گرم  10تا  5مانده بود  یکه باق ی. به بخشردیدآن جدا گ

 ،ســاعت هــم زدن کیــافزوده شد. پــس از  نکیپودر ز
 pH به ظیغل اكیصاف شده و با استفاده از آمون خلوطم

رسانده شد. عمــل دکانــت شــدن بــا کلروفــرم  5/9معادل 
 میبــا ســد وفــرمدوباره صورت گرفت (سه بار) و فاز کلر

شدن و خشک ظیخشک شد. در ادامه تغل دریسولفات ان
 (کلروفــرم ییو عصاره نهــا رفتیانجام پذ یفاز کلروفرم

به  دیاس کیبورون تانبو -1درصد  1) با محلولدرصد 10
زده شــد. و به مدت دو ساعت هممخلوط شده 1:1نسبت 

(تــري  بــیس Oو  N کلروفرم آن پرانده شد و بــا محلــول
درصــد بــه  (BSTFA) متیل سلیل) تــري فلــورو اســتامید

توســط  ســاعت کیــمخلوط شده و به مــدت 1::1نسبت 
درجــه  80 يزده شــد و ســپس در دمــادستگاه استیرر هم

 تیــد. در نهاـه شـــگذاشت هـقیدق 40دت ـگراد به میسانت
شــده و در  قیکلروفرم، محلول رق یسیس 1از  ادهبا استف

 تســت ياز آن بــرا تیــگذاشــته شــد و در نها ریــزدرایفر
  شـــرایط . اســـتفاده شـــد) GC( ازيگـــ یکرومـــاتوگراف

 Agilant 5975مدل  GCاست: به شرح زیر  GCدستگاه 
 درجــه 325دقیقــه و بیشــینه دمــاي  1/0با زمــان پایــداري 

باشــد، بــه ایــن دمــایی ســه زمانــه می با برنامــه گرادیسانت
ــه ــاي درج ــه دم ــه ب ــه دقیق ــدا در س ــه ابت ــورت ک ي ص

 C/min°رسد، ســپس دمــا بــا ســرعت می 120گرادسانتی
باال  گرادیدرجه سانت 230دقیقه تا دماي  10در مدت  20

دقیقــه  2بــه مــدت  C/min10°رفته و بعد از ان با سرعت 
زمــان انجــام  رود.گراد بــاال مــیي ســانتیدرجــه 290تــا 

ــایش  ــه و در حالــت تقســیمات کــم5/26ازم تــر، دقیق
پاســکال،  089/16گــراد، فشــار درجــه ســانتی 250دمــاي

لیتــر بــر دقیقــه، ســرعت متوســط میلــی 47جریان متوسط 
باشــد، همچنــین ســرعت متــر بــر ثانیــه میســانتی 606/37

همچنــین  .)2(لیتر در دقیقه استمیلی 1شو دیواره وشست
ــگاز  ــوتروپیهل اهی ــه  Heliotropium europaeum ومی ب

بــه  دیــآلکالوئ نیدیزیرولیاز پ دارا بودن مقادیر زیاد علت
  .)5(شاهد استفاده شد عنوان
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  و بحث ایافته ه
ی و بررسی نیدیزیرولیپ يدهایمقدار آلکالوئ نییو تع یشناسائ

  ینیدیزیرولیپکروماتوگرافی گازي گیاهان حاوي ترکیبات 
  گیــاه موجــود در عطــاري،  128طبق بررسی کیفــی 

  

 گیاه توسط معرف ارلیخ، حــاوي پیرولیزیــدین آلکالوییــد 7
 پ گیاه توسط دستگاه 7شناسایی شدند، که عصاره این 

GC  ــی ــد بررس ــدین آلکالویی ــدار پیرولیزی ــاظ مق از لح
، نمودارها و مقادیر پیرولیزیدین آلکالوییــدهاي )6(شدند

  است. 1نمودار شماره  این گیاهان مطابق
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 7و 6، 5، 4، 3، 2، 1شکل  يگاز ینمودار کروماتوگراف :1شماره  نمودار
 ،Helicteres isora، Malva sylvestri، Meissa officinalis اهیگ عصاره بیترت به

Triticum sp ،Rosmaria officinalis ،Urtica dioica و Echium amoenum  

1 

2 

3 

4 

5 

7 
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 گزارش کوتاه

  حاوي آلکالویید گیاه کروماتوگرافی گازينتایج 
، Helicteres isoraان اهــیعصاره گکروماتوگرافی 

Malva sylvestri ،Meissa officinalis ،Triticum sp ،
Rosmaria officinalis ،Urtica dioica وEchium amoenum 

میزان ترکیبات پیرولیزیدین الکالویید ها را مطابق جدول 
  .نشان داد 1شماره 
  

  ان ترکیبات پیرولیزیدینی درترکیبات گیاهیمیز :1شماره  جدول
 

  نام و درصد ترکیبات موجود در عصاره
  نام علمی گیاه

  سوپینین
  (درصد)

  هلیوترین
  (درصد)

  پوروپین
  (درصد)

Echium amoenum Fisch.&C.A.Mey 61/6  -  83/12  
Malva sylvestris L. - 68/31  54/3  

Helicteres audersonii Cristobal 81/11  51/41  -  
Melissa officinalis L. 16/22  31/19  -  
Triticum aestivum L. 17/10  48/55  -  

Rosmarinus officinalis L. 33/5  44/35  -  
Urtica dioica L. 87/14  17/30  37/5  

Heliotropium europaeum (Standard Plant) 19/46  56/9  27/14  

  
ــا ــای ــات پین نت ــابه مطالع ــیج مش ــتن یش و  آزادبخ
ــ ــه حضــور ترکاران همک ــت ک ــات پیاس  یدنیــزیرولیب

و بــا  یی کردنــدخ را شناســایبا معرف ارل یفیصورت کبه
افتنــد یدر يولــوژیب يهــایابید و ارزییزان آلکالوین مییتع

زان یــبــا دارا بــودن م یرانیگاو زبان ا یبرگ يهانمونهکه 
   يسه با نمونــه بــذریدر مقا ینیدیزیرولیبات پیتر ترکشیب

ــ ــاح یو گلبرگ ــال آس ــیب زایتم ــ ی ــرشیب ــا . دارد يت   ب
ــا ــادر معــرض قــرار گــرفتن  ن وجــودی از  ینییســطوح پ

ــــآلکالوئ ــــزیرولیپ يدهای ــــوالن ینیدی ــــدت یدر ط    م
 یو حتــ يویــکل ،يکبــد يهــابیممکن است باعث آســ

 اهیــگعصــاره  زیــن حاضــرشود که در مطالعه  نوژنیکارس
 يحــاو .Echium amoenum Lبا نــام علمــی  گل گاوزبان

ــاد ــمگیمق ــاتیر از ترکیر چش ــلکالوآ ب ــزیرولیپ دیی  ینیدی

 نیـدیــزیرولیپکــــشنده  دوز یصورت کل. به)2،7(باشدیم
ــآلکالو ــیی ــندهیغ یدوز ســم و mg/kg 167 -6ن یدها ب  رکش

ــزیرولیپ ــآلکالوئ نیدی ــ دهای ــت mg/kg 27-2 نیب  .)2(اس
 تیمســموم حاصــل از عاتیموارد ضــا ترشیب اگرچه در

ــباآلکالوئ ــزیرولیپ يدهای ــتگ ینیدی ــه آهس ـــس از  یب وپ
چند هفته  ایاز چند روز  شیمـصرف مـداوم بـه مـدتب ب

صــورت بــه  ینیبــال میظهـــورعال یخواهد شد ولـ جـادیا
 126 مطالعــه حاضــر در .)8- 10(افتـــدیاتفـــاق مـــ یناگهـــان

 يســـطح شـــهر ســـار يهـــاياز عطـــار یاهیـــنمونـــه گ
نمونــه  7 ،یفــیک يهــایو پــس از بررســ شــد يآورجمع

داده  صیتشــخ ینیدیــزیرولیپ دیــآلکالوئ يحــاو یاهیــگ
 يگاز یشدند. در ادامه با استفاده از روش کروماتوگراف

و  نیوتریــهل ن،یوروپیــ يدهایــدرصــد آلکالوئ ایــ زانیــم
 نمونــه زان بــه دســت آمــده ازیمحاسبه شد و با م نینیسوپ

 زانیــم سه شــد.یمقا (Heliotropium europaeum) شاهد
ســطح  يهــايمده از عطاربه دست آ يهااز نمونه یاندک

ــار ــتان س ــاو يشهرس ــآلکالوئ يح ــزیرولیپ يدهای  ینیدی
بنــابرین خطــر جــدي در مصــرف  داده شــدند. صیتشــخ

هاي یــاد شــده ها به جز معدود اندام گونهگیاهان عطاري
از نظر آلکالوییدهاي پیرولیزیدینی وجود ندارد. اما براي 

گیاهــان تري از تر به جامعه آماري بیشهاي بیشارزیابی
  ها نیاز است.هاي موجود در عطاريو فراورده

  

  سپاسگزاري
 معاونت محترم تحقیقاتنویسندگان کمال تشکر را از 

ــاوري دانشــگاه ــوم پزشــک و فن ــدران یعل ــل  مازن ــه دلی ب
  دارند.حمایت مالی 
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