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     پژوهشي  
  
  

  وم پـزشکـــــــی مــازنــــــــدرانمجلـــــه دانشـــــگاه علـــــــ
   )28-36   ( 1387   سال فروردین و اردیبهشت   63دهم    شماره جهدوره 

 

28  1387 ردیبهشتفروردین و ا ، 63 ، شماره دهمجه     دوره                                       مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

  در فالونوییدهای موجود بررسی کمی و کیفی
  های هوایی، گل و میوه گیاه عطر سنگ  اندام

Varthemia Persica (Var.persica) DC   
  

  (.Ph.D)** قاسمی... نصرا          (.Ph.D) *+ امیر سیاهپوش

  (.Ph.D)***  محمدرضا شمس اردکانی      (.Ph.D)**  غالمرضا اصغری
 

  چکیده
این گیاه حاوی . باشد عطر از خانواده کاسنی و انحصاری فالت ایران میمگیاه عطرسنگ گیاهی  :و هدفسابقه 
ها  ترین مواد متشکله روغن فرار سزکویی ترپن  بررسی روغن فرار گیاه مشخص گردید که اصلی در،های فرار بوده روغن

(Sesquiterepens) وییدهای این گیاه منتشر نشده استای در زمینه فالون تاکنون هیچگونه مطالعه. باشد می.  
 50توسط متانول آبکی  از پودر گل، میوه و اندام هوایی که توسط فریز درایر خشک گردیده بود : ها مواد و روش

  .آنها تعیین شد مقدار فالونوییدها شناسایی و HPLC توسط  و موالر عصاره تهیه شده2/1 ،درصد و اسیدکلریدریک
ای میرستین، کوئرستین، لوتئولین، آپی ژنین و کامپفرول در گـل، میـوه و انـدام هـوایی در فـصل                     فالونوییده  :ها  یافته

  .دهی شناسایی و اندازگیری شد دهی و میوه گل
های هوایی  ها و اندام  فالونویید فوق بوده، میوه5دهد که گل حاوی هر  نتایج بررسی فالونوییدها نشان می : استنتاج
تواند   می واین گیاه غنی از فالونوییدها بوده. باشد دهی حاوی کامپفرول، لوتئولین، کوئرستین می دهی و میوه در فصل گل

  .های فارماکولوژیک باشد مورد مناسبی برای بررسی
  

  HPLC  ،Varthemia persicaسنگ،  فالونوییدها، عطر :دی ـواژه های کلی
  

  مقدمه
د  گونه گیاهی که تعدا8000ایران با داشتن بیش از 

د، ـباشن می (endemic)ک ـندمیآها ـی از آنـل توجهـقاب
ان ـه گیاهـی در زمینـا ارزشـژه و بـگاه ویـجای دـتوان می

 نیل به این هدف نیاز مند مطالعات .دارویی داشته باشد

خصوص ه وسیع و گسترده بر روی گیاهان بومی ایران ب
  .باشد گیاهان اندمیک می

، Varthemia Persica DCعلمی عطرسنگ با نام گیاه
   ایرانفالت منحصر بهگیاهی معطر از خانواده کاسنی و 

  
  

  : Amirsiahpoosh@yahoo.com E-mail      ،اهواز، جاده گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - دکتر امیر سیاهپوش:ولئمولف مس +
    جندی شاپور اهوازفارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکیمتخصص  *

  فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهرانمتخصص  ***  فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمتخصص  **
  4/2/87:             تاریخ تصویب23/12/85:            تاریخ ارجاع جهت اصالحات 19/10/85: ریافت تاریخ د
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  عطر سنگبررسی کمی و کیفی فالونوییدهای گیاه

  

29  1387یبهشت فروردین و ارد ، 63هم ، شماره دجه دوره                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                         

. موجود از این جنس در ایران است هتنها گونباشد و  می
پایا، ایستاده و محکم، سبز متمایل به کبود یا این گیاه 

های  زردفام، پر ساقه، در پایه چوبی، پوشیده از غده
 20-50بدون پایه، در لمس کمی زبر و خشن، به طول 

،  persica واریته 3 و دارای )1(باشد متر می سانتی
squarrosula و stenocephala Bornm. Ex Rech.f. 

ه ــالعـون مطـاکنـاه تــن گیـر روی ایـب. )2(باشد می
های  گونه نگرفته است ولی برای فارماکولوژیک صورت

دیگر این جنس اثرات ضد باکتری و ضد قارچ، ضد 
. )3،4(اسپاسم وکاهش دهنده قندخون گزارش شده است

 Varthemia iphionoidesبررسی فالونوییدهای گونه 
ای ــدهــالونوییــاوی فــاه حـن گیـد که ایـده ان میـنش
 و 3نــدیـاسیــ، ج2رولـــومیکـزانتــ گ1ینـاکنــاتـومـک

آنالیز روغن . )4(باشد گلیکوزیدهای متیل کوئزستین می
دهد که روغن فرار  فرار حاصل از این گیاه نشان می

رپن  مونوتدرصد 82/1 مونوترپن، درصد 28/3حاوی 
 درصد 49/36 سزکویی ترپن و درصد 91/44اکسیژنه، 
باشد وبیشترین ترکیبات روغن  ترپن اکسیژنه می سزکویی

 4-ان-11-نـ، سلی)درصد 7/9 (4نـل کادینـرار شامـف
) دــدرص 9/4 (6رن دیــاکــ، ژرم)دــدرص 3/5 (5لاٌ

ای بر روی فالونوییدهای  کنون هیچ مطالعه تا)5(باشد می
  .نجام نگرفته استاین گیاه ا

باشند  الونوییدها از ترکیبات مهم در درمان میـف
ات ــی آنها تحقیقـی و کمـایی کیفـظور شناسـمنه ه بک

ه ـزارش شده است کـ گ)6،7(ام شده استـی انجـفراوان
ات باعث کاهش ـای مرکبـه فالونوییدهـرف روزانـمص
الل ـفت در خـرناک از جـای خطـه روسیتـور اریتـعب
  .)8(شوند ملگی میحا

دهد در افرادی  مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می
طر ــد خـباش اال میـدها بـالونوییــرف فـزان مصـکه می
  دا ـی کاهش پیـ عروق-زیـهای قلبی عروقی و مغ بیماری

  
  

طور قابل ه میزان ورود فالونوییدها به بدن ب. )9(کند می
 های کرونر قبولی با میزان مرگ و میر ناشی از بیماری

معکوس با شیوع   ارتباطنیزارتباط معکوس داشته و 
  .)10،11( کشنده و غیرکشنده دارددآنفارکتوس میوکار

در مطالعه بر روی سالمندان نشان داده شده است 
که میزان فالونوییدهای آپی ژنین، کامپفرول، لوتئولین، 

های قلبی ارتباط معکوس  میرستین و کوئرستین با بیماری
 فالونویید شامل کوئرستین، 5در این تحقیق . )12(دارد

ها، آپی ژنین و  میرستین و کامپفرول از دسته فالونول
ها که دارای اثرات ضدسرطانی و  لوتئولین از دسته فالون

 (Invitro) برونو (Invivo) تستی درونموتاژنی در ضد
  .)13،14(باشند، مورد بررسی قرار گرفت  میتستی

  

  1مواد و روش ها
  تهیه مواد گیاهی

دهی  گل فصل  در دوVarthemia persica DC گیاه
-اواخر آبان(دهی  و میوه) اوایل مهرماه -اواخر شهریور(

های کرکس   از دامنه شمالی کوه1380سال ) اوایل آذر
) استان اصفهان(در روستای طامه از توابع شهرستان نطنز 

توسط  گردید و آوری جمع 2200-2400 ارتفاع در
دس مهرگان شناسایی و نمونه هرباریوم گیاه در مهن

 به 1278هرباریوم دانشکده داروسازی اصفهان با شماره 
آوری شده توسط فریزدرایر  گیاهان جمع. ثبت رسید

صورت پودر درآورده شده و در فریز ه  سپس بوخشک 
  .نگهداری گردیدند

  
  روش استخراج

ا در باتوجه به اینکه شناسایی گلیکوزید فالونوییده
دلیل فقدان استانداردهای آنها و وجود بیش از ه گیاهان ب

ای ـدهـالونوییـون فـلف از آگلیکـد مختـکوزیـ گلی50
باشد، هیدرولیز تمام  معمول در گیاهان بسیار مشکل می

                                                 
1. Kumatakenin  4. Cadinen 
2. Xanthomicrol  5. Selin-11-en-4-ol 
3. Jaceidine  6. Germacrene D 
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   و همکارانامیر سیاهپوش                     هشی    پژو  
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گلیکوزیدها به آگلیکون آنها یک نوع روش عملی و 
 بدین. )11(باشد  آسان برای شناسایی فالونوییدها مینسبتاً
 1/0حاوی ( درصد 5/62 میلی لیتر متانول آبکی40منظور

) اکسیدان عنوان آنتیه درصد بوتیل هیدروکسی تولوئن ب
ودر گیاهی فریزدرای شده اضافه ـرم پـ گ5/0ه ـرا ب

 موالر 6لیتر اسید کلریدریک   میلی10 به آن ،نموده
 ساعت 2مدت ه سپس ب. دقت هم زده شده ب زوده وـاف

. زدن رفالکس شد  سانتیگراد با هم درجه90در دمای 
بعد از سرد شدن صاف گردیده و توسط متانول به حجم 

 دقیقه در سونیکاتور 5مدت ه  رسانیده شد و ب100
)Hawashin: powersonic 410, Korea( قرار داده شد. 

میکرومتر  45/0لیتر از آن را از خالل فیلتر   میلی2حدود 
) PTFE, Pall Corporation(های آلی  مخصوص حالل

  .)11( صاف گردیدHPLCبرای تزریق به 
  

  تهیه محلولهای استاندارد
ن، ـن، میرسیـوئرستیـای کـداردهـه استانـرای تهیـب
 (Roth, Germany)ن ـن و لوتئولیـی ژنیـرول، آپـکامپف

  .مطابق زیر عمل شد
 500ابتدا یک استوک از استانداردها با غلظت 

 20لیتر از آن با   میلی1. یدتهیه گردمیکروگرم بر لیتر 
 1/0حاوی ( درصد 5/62لیتر محلول متانول آبکی  میلی

لیتر اسید   میلی5و ) درصد بوتیل هیدروکسی تولوئن
 50 موالر افزوده و با متانول به حجم 6کلریدریک 
  .)12،11(رسانده شد

  

  HPLCآنالیز با 
 Nova-Pack C18: آنالیز کروماتوگرافی با ستون

(Waters Associaion, Milford, MA) به مشخصات 
)µm 4 ،mm 150 × 9/3(1، ستون محافظ) :µm 40-30 ،

، دتکتور µL 20:  با مشخصات لوپHPLCو ) 9/3× 40
2PDA (2996, Waters) پمپ ،(515, Waters) و برنامه   

                                                 
1. Guard Column  
2. Photo Diode Array 

  

  .)11(گرفت  انجامMillennium PDAو Millenniumافزاری نرم
 مورد تیکایزوکراصورت ه دو سیستم حالل ب

 درصد 25محلول : Iاستفاده قرار گرفت، سیستم حالل 
   (KH2PO4) هیدروژن فسفات پتاسیم دی استونیتریل در

و میلی لیتر بر دقیقه  1با سرعت جریان )  موالر025/0(
 - دی  درصد متانول در45محلول : IIسیستم حالل 

با سرعت جریان )  موالر025/0(هیدروژن فسفات پتاسیم 
تعیین مقدار فالونوییدها براساس . لیتر بر دقیقه میلی 2/0

 برای اثبات II از سیستم حالل  وه بودIسیستم حالل 
خلوص پیکها و هنگامی که هر فالونوییدهای کوئرستین 

 برای جدا سازی و تعیین مقدار ،و لوتئولین وجود دارد
 مقایسه پیکها با استاندارد بر اساس .آنها استفاده گردید

- 450 ((UV)ماوراء بنفش ری، شکل طیف زمان بازدا
برای . و نقاط جذب ماکزیمم انجام گرفت)  نانومتر220

تعیین حضور فالونوییدهای مورد نظر، مقایسه با 
 UVاستانداردها بر اساس زمان بازداری، شکل طیف 

و نقاط جذب ماکزیمم با استفاده از ) نانومتر 450-220(
افزاری  نامه نرمنقاط جذب ماکزیمم با استفاده از بر

Millennium PDA3شکل شماره (  انجام گردید( 
)12،11(.  

  
  تعیین مقدار فالونوییدها

ه بدین منظور منحنی استاندارد برای هر استاندارد ب
ها  طور جداگانه رسم گردیده و سطح زیر منحنی نمونه

) شدت پیک(سطح زیرمنحنی . براساس آن تعیین گردید
 تعیین و Millennium PDAو خلوص توسط برنامه 

 اختالف بیش . بار تکرار گردید3بررسی برای هر نمونه 
 درصد بین نتایج قابل قبول نبود و در این صورت 15از 

ذکر است جذب ه  الزم ب.ها تکرارگردید دوباره آزمایش
با توجه به نیاز . )11،12(بررسی شدنانومتر  370ها در  پیک

فاده از برنامه  با استDuncan و تست ANOVAاز آزمون
  . استفاده گردیدSPSS var 12نرم افزاری 
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  عطر سنگبررسی کمی و کیفی فالونوییدهای گیاه
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  تنظیم منحنی استاندارد
میرستین، (بدین منظور از استاندارد فالونوییدها 

های  غلظت) ژنین، کامپفرول لوتئولین، کوئرستین، آپی
منحنی استاندارد (میکروگرم بر لیتر  5/0، 1، 2، 5، 10

میکروگرم بر  5/0-25 فالونوییدها معموال در محدود
)  بار3( و میزان جذب تهیه گردید) باشد خطی میلیتر 

 تعیین و منحنی استاندارد I و سیستم حالل HPLCتوسط 
 در صورتی.  رسم گردیدExcelافزاری  توسط برنامه نرم

 بود ساخت استاندارد دوباره 9995/0کمتر از  R2که 
  . )11،15(انجام گرفت 

  

  یافته ها
   اشناسایی فالونوییده

 فالونویید شامل کوئرستین، میرستین و کامپفرول 5
ها، آپی ژنین و لوتئولین از دسته  از دسته فالوونول

دهی و   اندام هوایی در فصل گل وها در گل، میوه فالون

زمان بازداری استانداردهای . دهی شناسایی شدند میوه
فالونوییدهای فوق در هر دو سیستم حالل مورد استفاده 

 و 1های شماره  و شکل 1در جدول شماره  HPLCدر 
 3  نمونه گیاهی در شکل شماره HPLC، نمونه طیف 2

  وو نتایج وجود فالونوییدهای مورد نظر در گل، میوه
دهی و میوه دهی در  اندام هوایی در مراحل رویشی گل

  . آورده شده است2جدول شماره 
  

اده در دو زمان بازداری فالونوییدهای مورد استف :1جدول شماره
  HPLCسیستم حالل 

 فالونوییدها
 **زمان بازداری

 )II ،minسیستم حالل (

 *زمان بازداری

 )I ،minسیستم حالل ( 

Myricetin 3/98 3/78 
Luteolin 5/02 7/07 

Quercetin 5/59 7/41 

Apigenin 6/79 13/46 

Kaempferol 7/35 15/76 
  

  ml/min 1با سرعت جریان )  موالرKH2PO4 ) 025/0 درصد استونیتریل در 25محلول *: 
  ml/min 2/0با سرعت جریان )  موالرKH2PO4  )025/0 درصد متانول در  45محلول **: 

  

  
  

  )PDAسط دتکتور گرفته شده تو( آنها  UV و طیفI درسیستم حالل nm370 استانداردهای فالونوییدها درطول موج HPLCکروماتوگرام:1شکل شماره 

M yrcetin Luteolin Quercetin Apigenin Kaempferol

1 2 3 4 5

1
2 3

4

5

M yrcetin Luteolin Quercetin Apigenin Kaempferol

1 2 3 4 5

1
2 3

4

5

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 9

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-441-fa.html


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 
   و همکارانامیر سیاهپوش                     هشی    پژو  
  

 

32  1387 فروردین و اردیبهشت ، 63هم ، شماره دجه دوره                                                     مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                   

  

 
 

  II در سیستم حالل nm 370 استانداردهای فالونوییدها در طول موجHPLCکروماتوگرام  :2شکل شماره 
  
  
  

  
  

  Iدهی در سیستم حالل   فالونوییدهای اندام هوایی در فصل گلHPLCکروماتوگرام  :3شکل شماره 
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دام ـوه و انـا در گل، میـود فالونوییدهـوجه ـمقایس : 2 جدول شماره

  دهی و میوه دهی هوایی در مراحل رویشی گل
  

  فالونوییدهای 
 بررسی شده

 میوه گل
  اندام هوایی
 دهی در فصل گل

  اندام هوایی
 در فصل میوه دهی

Myricetine + - - - 

Luteolin + + + + 

Quercetin + + + + 

Apigenin + - - - 

Kaempferol + + + + 
  

  عدم وجود : -وجود ترکیب                +: 
  

  تعیین مقدار فالونوییدها
منظور تعیین مقدار فالونوییدها ابتدا بر اساس ه ب
ها،  پیک استانداردها وسطح زیرمنحنی مختلف های غلظت

 R2 سپس بهترین خط با ،منحنی استاندارد رسم گردیده

 براساس معادله خط غلظت  رسم و9995/0بزرگتر از 
ای ـالونوییدهـمیزان ف. )7،11( دـا تعیین گردیـفالونوییده

یافت شده در گل، میوه و اندام هوایی در مراحل رویشی 
  . شده است آورده4شمارهشکل  دهی در دهی و میوه گل

  

  
  

شده در گل، میوه و اندام  میزان فالونوییدهای یافت : 4 شماره شکل
  دهی دهی و میوه هوایی در فصل گل

  .باشد  بار تکرار می3مربوط به  Mean±SD صورته نتایج ب*: 
   گرم نمونه 100گرم در  غلظت بر اساس میلی*: 

  بحث
شود که   مشاهده می1با مراجعه به نمودار شماره 

بیشترین تجمع فالونوییدها در گل بوده که با توجه به 
 فالونوییدها دلیل وجوده ها بیشتر ب که رنگ زرد گل این
. )18تا16(دـباش ه میـل توجیـ قاباست،ا ـاروتنوییدهـک و

. میرستین و آپی ژنین فقط در گل تولید شده است
های خاص  بودن بعضی از فالونوییدها به بافت اختصاصی

 نیز گزارش شده (Zizyphus mistol)در گیاه عناب 
مراتب ه ئرستین و لوتئولین در گل بمیزان کو. )19(است

دهی  دهی و میوه از میوه و اندام هوایی در فصل گل
 از لحاظ >05/0Pبیشتر است و این اختالف با احتمال 

که بین میزان  نکته جالب این. باشد آماری قابل قبول می
فالونویید .  نمونه اختالفی وجود ندارد4کامپفرول در 

اه ـی از گیـ بافت خاصاص یاـگاه خـور به رویشـمذک
که در گیاه کاسیا  در حالی. باشد سنگ وابسته نمی عطر

(Cassia alata) نشان داده شده است که کامپفرول 
ضرورت . )20(برگ و کمتر در گل وجود دارد بیشتر در

اعی در ـش دفـه نقـا کـالونوییدهـی از فـور برخـحض
له در گیاه سیاه گی. )21(گیاه دارند تاکید شده است

(Vaccinium myrtills) کوئرستین چنین نقشی دارد و 
. )22(های مختلف گیاه یکسان است میزان آن در اندام

دهد که فالونوییدهای اندام  مقایسه فالونوییدها نشان می
ترین شدهی بی دهی و میوه هوایی در مراحل رویشی گل

الونوییدهای گل بیشترین تفاوت ـه و فـاهت را داشتـشب
رسد  نظر میه ب.  دسته دیگر دارد3ای ـالونوییدهـرا با ف
اه ــا در گیــع فالونوییدهـدام در تجمـش انـکه نق
در . ی باشدــه رویشـر مرحلــتر از تاثیــگ بیشـعطرسن

اع ــاه نعنــگی  و(Isocoma acradenia)زوکما ـاه ایــگی
(Mentha × piperita) فالونویید 5 تغییری در میزان  

ه رز ــاه شبـدر گی. )23،24(ده استــده نشــهور مشاـمذک
(Cistus laurifolius) میزان کوئرستین در بافت جوان و 

ژنین،  میزان آپی. )25(تراست میرستین دربافت رسیده بیش
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اه عطر سنگ با افزایش ـن در گیـن و لوتئولیـکوئرستی
دهی به میوه دهی تفاوتی نداشت ولی  سن از مرحله گل

تر شده  ، مسن(Daucus carota) جیهای هو در برگ
گونه  این. )26(باعث کاهش میزان فالونوییدها شده است

 نیز (Artemisia tridentate)تغییرات در گیاه درمنه 
با شناخت نوع فالونویید و میزان . )27(گزارش شده است

های  آن در گیاه عطرسنگ زمینه انجام امکان بررسی
  . استفارماکولوژی این گیاه فراهم شده

  

  سپاسگزاری
 این تحقیق با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه
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