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Abstract 
 

Background and purpose: Pyrrolizidin alkaloeids (PAs) are the main gorupes of plant toxin and 
so far 200 types of them have identified. Plants containing these alkaloeids are known to be significant 
causes of death and disease in mammals such as humans. This research was conducted to assess the PAs 
quality and quantity in different organs of iranian Echium amoenum. 

Materials and methods: PAs presence was considered in root, petal, leaves and seed by Erlich 
reagent. Color appearance in extracts solation approves the existence PAs in all parts of the organs except in 
seeds. Also, regarding senecionin in samples extract, the quantities of PAs and N-oxide were determined. 

This method is specific for alkaloids and other components with a non- basic unsaturated part (∆- Pirolin ring). 

Results: The total amount of PAs and N-oxide found in 500 mg of root sample was 0.031-0.053 
mg, 0.369 mg in leaves, and 0.026 mg in petals. In contrast, measurable Pas was not found in seeds. 

Conclusion: Compaired to senecionin LD50 (64.12 ± 2.24 mg/kg) and pyrroliziding alkaloeids 
lethal doses (2-27 mg/kg), leaf samples of Iranian Echium amoenum extracts are potentially toxic due to 
the high amount of PAs, whereas, the seed, petal and root samples are not toxic. However, using such for 
long period, even at low level, could be dangerouse for body organs and cause hepatotoxical disease. 
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  پژوهشی          

  
  
  ــدرانــــازنـــــی مـکــــزشـــوم پـــلــــه دانشــــگاه عــلـــمج
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های ریشه،  بررسی کمی و کیفی آلکالوئیدهای پیرولیزیدینی در اندام
  ها و بذور گیاه دارویی گاو زبان ایرانی برگ،گلبرگ

 
        1محمد آزادبخت
        2زاده قربانعلی نعمت

       2نورالدین حسین پورآزاد
  2 احسان شکری

  

  چکیده
 نـوع از ایـن   200 تـاکنون بـیش از   .آلکالوئیدهای پیرولیزیدینی دسته مهمـی از سـموم گیـاهی هـستند     :هدف و سابقه

داری در پـستانداران   زایـی معنـی   گیاهان حاوی این آلکالوئیدها عامل مرگ و میر و بیماری      . شده است آلکالوئیدها شناسایی   
 Echium( هـای مختلـف گـاو زبـان ایرانـی      رولیزیـدینی در انـدام  کمیت و کیفیت آلکالوئیدهای پی. باشند از جمله انسان می

amoenum Fisch. & Mey. (در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.  
های ریشه، برگ، گلبرگ و بـذرهای گیـاه گـاو      به صورت کیفی در اندامPAsدر این مطالعه وجود : ها روش و مواد

هـا بـه جـز در بـذور ایـن       های مختلف در تمامی انـدام  ایجاد رنگ با شدت. زبان ایرانی با استفاده از معرف ارلیخ بررسی شد       
هــا بــا روش  هــا بــر اســاس سنــسیونین در نمونــه  اکــساید آن-N و PAsهــم چنــین مقــدار .  را ثابــت کــردPAsگیــاه وجــود 

)  پیـرولین  -∆لقه  ح(این روش برای آلکالوئیدها و سایر ترکیبات که یک بخش بازی غیر اشباع              . اسپکتروفتومتری تعیین شد  
  .دارند اختصاصی است

هـا   گرم، بـرگ   میلی031/0 -053/0های ریشه   میلی گرم از نمونه500 اکساید محاسبه شده در -N و  PAsمجموع: ها افتهی
  .گیری مشاهده نگردید  در مقیاس قابل اندازهPAsگرم و در بذور این گیاه مواد   میلی026/0ها  ، گلبرگگرم  میلی369/0

ــا : اجاســتنت ــسه ب ــسیونین LD 50در مقای ــدها  ) mg/kg24/2±12/64( سن ــدین آلکالوئی   و دوز ســمی کــشنده پیرولیزی
)mg/kg 167-6 (       و دوز سمی غیرکشنده پیرولیزیدین آلکالوئیدها)mg/kg 27-2( ًزبـان ایرانـی     های برگی گاو   نمونه ، عمال

های بـذری، گلبرگـی و ریـشه توانـایی           تی است که نمونه   این در صور    را داشته و   PAsتوانایی ایجاد عوارض حاد حاصل از       
 ممکن اسـت    PAs مدت، حتی سطوح پایینی از       لی در معرض قرار گرفتن طوالنی     و .ها را ندارند   ایجاد این نوع از مسمومیت    

  .های بدن و هپاتوکسیسیتی شود ای به ارگان باعث آسیب فزاینده
  

 زبان ایرانی گیاه، گاوآلکالوئیدهای پیرولیزیدینی،  :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
 گیاهـان خـانواده     ).1(خودرو و زراعـی رویـش دارد      

ــه در        ــایی ک ــان اروپ ــاو زب ــل گ ــل گ ــان از قبی ــاو زب گ
ــی   ــتفاده م ــرماخوردگی اس ــتن    س ــل داش ــه دلی ــوند، ب ش

  اد ـدی ایجـکه سمیت کب 1نـای پیرولیزیدیـدهـکالوئیـآل
  

1. Pyrrolizidine alkaloids 
  

  Email: azadbakhtm@hotmsil.com             دانشکده داروسازیخزرآباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، جاده 18 کیلومتر :ساری -مد آزادبختمح :مولف مسئول
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشکده داروسازی فارماکوگنوزی، گروهمرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل، . 1
  ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریو زیست فناوری کشاورزی طبرستان ژنتیک، پژوهشکده ژنتیک گروه. 2

  16/12/90:             تاریخ تصویب6/9/90: تاریخ ارجاع جهت اصالحات           23/7/90: ریافت دتاریخ  
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هـای    گلبـرگ  .)2(انـد   محدودیت مـصرف یافتـه     کنند می
 ایـران   طـور سـنتی در     هخشک شـده گـاو زبـان ایرانـی بـ          

کننـده، مـسکن، عـرق آور و هـم چنـین             عنوان تقویـت   هب
عنوان دارویی برای سرماخوردگی و گلـودرد اسـتفاده          هب

چنــین ایــن گیــاه دارای بــذور غنــی از   هــم).3(گــردد مــی
 بـوده کـه     6و امگا  3اسیدهای چرب ضروری سری امگا      

هــای دارویــی جهــت پیــشگیری از  در محتویــات مکمــل
ــاری ــم چــ  بیم ــای عــصبی ه ــ) M.S(ون ام اس ه ــار  هب ک

 نوع آلکالوئیـد پیرولیزیـدینی در       200 بیش از    ).4(رود می
 گیاهان  درصد3 که  PAs گونه گیاهی حاوی 6000بین 

. )5(گلدار جهان را شامل می شـود شناسـایی شـده اسـت            
های ثانویـه    پیرولیزیدین آلکالوئیدها گروهی از متابولیت    

ــوده کــه در تعــدادی از خــانواده  ــاهی ب ــ گی ــاهی ه   ای گی
ــد   و Fabaceae ،Asteraceae ،Apocynaceaeماننـــــــ

Boraginaceae  6(شوند  یافت می.( PAs       هـا فـوق العـاده 
 امـا ایـن مـواد را بـه اشـکال       باشـد  مـی در طبیعت کمیاب    

 در  .های گیـاهی مـشاهده کـرد       توان در بافت   مختلف می 
ق بـه جـنس سنـسیو، هـم چـون      تعـدادی از گیاهـان متعلـ   

 نوع پیرولیزیدین آلکالوئید سـاختار      100 ، بالغ بر  1پیرگیاه
 ).7(شــیمیایی مختلــف هــم چــون سنــسیونین وجــود دارد

گیاهان از این ترکیبات بـه عنـوان ابـزار دفـاعی بـرای در        
 عـدم  ).6(نماینـد  امان ماندن از آسیب حشرات استفاده می     

استفاده حشرات در مواجهه با گیاهـان حـاوی ایـن مـواد             
دهنده صحت این موضـوع      های مختلف نشان   طی بررسی 
ــدین  ).7(مــی باشــد ــوع گــسترده، پیرولیزی  علــی رغــم تن

 اکــساید ســمی و غیرســمی -Nآلکالوئیــدها در دو فــرم 
 اکـساید غیرسـمی، بیـشترین       -Nشوند که فـرم      یافت می 

دهنـد ذخیـره ایـن        را در گیاهان تـشکیل مـی       PAsمقدار  
هـای سـمی     مواد به شکل غیر سـمی گیـاه را از متابولیـت           

ــه همــراه   .مــی داردمــصون  ــانی کــه ایــن مــواد ب ــا زم  ام
وسیله موجودات گیاه خـوار مـصرف        همحتویات گیاهی ب  

 شـکل گردد در روده جانداران مصرف کننده تبـدیل بـه           
ثابـت   .)8(گردنـد  ها جذب می   سمی گشته و در همولنف    

                                                 
1. Senecio vulgaris 

شده است میزان مرگ و میر در زنبورهـایی کـه از مـواد              
انـد بـسیار     مصرف نمودهآلوده گیاهی به این آلکالوئیدها 

 متیـل  -1هـا اسـترهایی از    PAsطور کلی هب. )9(زیاد است
ــدین    ــوده و پیرولیزیــ ــسیله بــ ــدین هیدروکــ پیرولیزیــ

هـای غیـر     آلکالوئیدهای هپاتوکسیک استرهایی از نـسین     
های  اشباع هستند که دارای باندهای مضاعف در موقعیت     

ــی2 و 1 ــند  م ــرورتاً .)10(باش ــط  PAs ض ــا توس ــه ی   اولی
های غیرسمی و نـسیک اسـید هیـدرولیز      استرازها به نسین  
ــن  ــا ای ــده و ی ــزیم  ش ــط آن ــه توس ــای  ک ــه CYP450ه  ب

 بـه   2های استر  پیرول. گردند های استر هیدرولیز می    پیرول
ــنش  ــطه واک ــسیک   واس ــشان دارای هپاتوک ــذیری باالی پ

ــستند ــالی. ه ــرول  در ح ــه پی ــی   ک ــای الکل ــه ) APy(ه ک
ــر و طــول عمــر  واکــنش ــذیری کمت ــد از پ ــشتری دارن  بی

 و اثرات آنتـی میتـوتیکی       شوند میحاصل   Epyهیدرولیز  
دارند که منجر به ضـایعات موتاژنیـک و کارسـینوژنیک         

هـای    ماهیـت الکتروفیلـی قـوی متابولیـت        .)11(گردند می
هــا بتواننــد  انگیزانــد کــه آن پیــرول ایــن تــصور را برمــی

ــ ــل     هب ــوفیلی مث ــافتی نوکلئ ــزاء ب ــا اج ــی ب  و DNAراحت
هـا را    ها واکنش داده و هم چنین بتوانند پـروتئین         وتئینپر

 گیاهـان حـاوی پیرولیزیـدین       .)12(به خوبی آلکیله کننـد    
 .باشند آلکالوئیدها دارای اثرات درمانی شفابخشی نیز می      

هـای   از جمله این گیاهان پیر گیاه است که تمـام قـسمت           
آوری قوی داشـته و بندآورنـده خـون          این گیاه اثر قاعده   

ــی ــانواده  .)10(باشــد م ــد در خ ــدین آلکالوئی ــاکنون چن  ت
هـا مربـوط     گاوزبان گزارش گردید اما تعداد کمی از آن       

 فراس و همکاران در عـصاره       ).3(باشد به جنس اکیوم می   
) Echium glomeratom( متانولی استخراج شده از گیـاه 

ــد را جــدا کــرده و  5تعــداد  ــدین آلکالوئی ــوع پیرولیزی  ن
هـایی از    ها زیر مجموعه    نوع از آن   3شناسایی نمودند که    

  هــای  پیرولیزیــدین آلکالوئیــدهای ســه حلقــه بــه نــام     
)7S-8R(- ،پتــــرانین )8S-7S(- پتــــرانین و )7R-8R(- 

 -7هــای  هــا بــه نــام دو نــوع دیگــر از آن. پتــرانین بودنــد
ــسین و  ــد-9آنجلویــل رترون ــسین بودن  . آنجلویــل رترون

                                                 
2. EPy 
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   محمد آزادبخت و همکاران                        هشی   پژو  
  

 

133  1390اسفند  ، 1نامه  ویژه ، بیست و یکم دوره                                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

هـستند امـا در     ترکیبات اخیر هر چند ترکیبـات معروفـی         
هدف از   ).13(این گونه برای اولین بار شناسایی گردیدند      

گیـری کمـی و کیفـی آلکالوئیـدهای          این تحقیـق انـدازه    
هــا و  هــای ریــشه، برگ،گلبــرگ پیرولیزیــدینی در انــدام

 .بوده است ر گیاه دارویی گل گاو زبان ایرانیبذو
  

  مواد و روش ها
 نمونه گیری: الف

ریـشه، بـرگ،    (های مختلـف     این تحقیق از اندام    در
گل گـاو زبـان ایرانـی رویـش یافتـه در      ) گلبرگ و بذور 

 گیری انجام شـدو    نمونه) روستای سوچلما (شهرستان نکا   
مــواد گیــاهی بــه آزمایــشگاه فارمــاکوگنوزی دانــشکده  
. داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انتقـال یافـت     

ــ  ــه، نمون هــا  هپــس از شناســایی توســط نویــسنده اول مقال
و پودر شده و در ظروف تیره و دربسته تـا زمـان              خشک

  .استفاده نگهداری گردید
  

  شناسایی پیرولیزیدین آلکالوئیدها: ب
 5/1جهت شناسایی پیرولیزیدین آلکالوئیـدها ابتـدا         

 5اسید آسـکوربیک     لیتر از   میلی 11 ها با  گرم پودر نمونه  
بعـد از تکـان     .  و مقدار کمـی ماسـه مخلـوط شـد          درصد

انکوباسـیون در دمـای اتـاق، مـواد گیـاهی             دقیقه 8دن  دا
بـه  .  به دو قسمت نمونه و شاهد تقـسیم شـدند          شدهصاف  

لیتـر از معـرف نیتروپروکـساید      میلـی  18لوله نمونه مقدار    
 قلیایی شده اضافه گردید و سپس هـر دو           درصد 5سدیم  

قه در حمـام آب گـرم        دقی 12لوله نمونه و شاهد به مدت       
در نهایت معرف ارلیخ    . گراد قرار گرفت    درجه سانتی  75

 کمی حـرارت داده     مجدداً به هر دو لوله اضافه گردید و      
یید أ را ت  PAsرویت رنگ قرمز در لوله نمونه وجود        . شد
   ).10(کند می

  

تعیــــین مقــــدار پیرولیزیــــدین آلکالوئیــــد بــــه روش : ج
  اسپکتروفتومتری

 اکـساید،   -N+ برای تخمین آلکالوئید یا آلکالوئید      
 آلکالوئیـد   gµ30-5 حـاوی    نمونه باید خشک و ترجیحاً    

در شکل بازی باشد کـه بـه        )  اکساید -N+ یا آلکالوئید   (
هـا را در      گرم پودر نمونـه    024/1 .شود شرح زیر تهیه می   

متانول خیسانده و با سه دور متوالی در طول یک سـاعت            
یلتـر گردیـد و خـشک       فهـا     سپس عـصاره   .رفالکس شد 

 رقیق اضـافه شـده، بـا اتـر شـسته            Hclده  مان به باقی . شدند
 بعد دو فـاز     .ها و کلروفیل حذف گردند     شود تا چربی   می

دکانته گردیـد و فـاز آبـی بـه دو بخـش مـساوی تقـسیم                 
 4یک نیمـه بـا آمونیـاک قلیـایی شـده و بـه آن              . شود می

 و فــاز کلروفرمــی دکانتــه شــدقــسمت کلروفــرم اضــافه 
سولفات خشک   عصاره های کلروفرمی با سدیم       .گردید

 3 سـپس دو حجـم       .لیتر رسانده شـود     میلی 15 به حجم    و
نیمـه  . گردیـد لیتری از عـصاره کلروفرمـی خـشک          میلی

 دقیقه احیا شـده و     30دیگر فاز آبی با گرد روی به مدت         
 کـه در بخـش     طور مراحل همان  بقیه. گردد سپس صاف می  

ماکزیمم جذب بـرای سنـسیونین      . شداول ذکر شد انجام     
بخـش بـازی رترونـسین اسـت بـا یـک انحنـا             که حـاوی    

  .)10(باشد  نانومتر می565 نانومتر، 530مشخص در 
  

  ها  تعیین جذب سنسیونین در نمونه:د
لیتـر معـرف     میلی 5ها در یک لوله آزمایش،       به نمونه 

اکسیداسیون اضافه شد و نیمه پایینی لولـه در حمـام آب            
 10بعـد از    . گرفـت  دقیقـه قـرار      20-30جوش بـه مـدت      

 کـه آب در     شـد دقیقه همه متانول تبخیـر شـد و احتیـاط           
  ســـپس معـــرف دیگلـــیم  . داخـــل لولـــه وارد نـــشود  

)ml 10% ± 1/0 ( در  ها اضـافه شـد و لولـه مجـدداً          به لوله 
 در ایـن    دیدنـد   دقیقه حرارت مـی    1حمام آب گرم برای     

مرحله، از هر گونه آلودگی با آب، اسیدها یـا هیـدروژن            
 لوله تـا درجـه حـرارت اتـاق        سپس. شدپروکساید پرهیز   

اضافه شـد   ) ml 5% ± 1( و معرف اصالح شده      خنک شد 
بـه  ) گـراد   درجـه سـانتی    50-60(و لوله را در حمـام آب        

محلــول . شــد تــا رنگــی دیــد دقیقــه حــرارت 4-5مــدت 
جذب . گردید میلی لیتر رقیق     4خشک شده، با استون تا      

ل با اسپکتروفتومتری که با بالنـک کـالیبره شـده در طـو            
تهیـه بالنـک بـا تکـرار         .شـد  نانومتری خوانده    565موج  
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های قوی   نمونه. آمددست   هدوباره روش و حذف نمونه ب     
هـای سـاخته شـده       نمونـه . شـد را با اسـتون اضـافی رقیـق         

صورت سرپوشیده و در جای تاریک نگهداری گردید         هب
 درصد در هر ساعت در      4/1و یک کاهش جذبی حدود      

  .)10(شدر گرفته درجه حرارت اتاق در نظ
  

  یافته ها
ــدها در     ــدین آلکالوئی ــی پیرولیزی ــی کیف ــایج بررس نت

 1 شماره و نمودار 1  شمارههای مورد مطالعه در جدول اندام
ها   در نمونه  PAsبا توجه به میزان متفاوت      . آورده شده است  

 استخراج شده نیـز تغییـر   PAs میزان   ،با تغییر در مقدار نمونه    
ها از نظر رنـگ حاصـله یکـسان          نمونه بدین ترتیب    .کند می

 لوله آزمایش 4ها،  در جهت مقایسه بهتر رنگ. نخواهند بود
، و صـفر  1+،  2+،  3+،  4+،  5+هـای    به ترتیب رنـگ، ارزش    

 ارزش کیفی نمونـه هـای       1 در جدول شماره     .)10(گیرند می
 گرمـی از شـاهد مثبـت        8 گرمی و    5 گرمی،   3 گرمی،   5/1
هـای مـورد     و نیز نمونه انـدام    ) رنجب(و شاهد منفی    ) پیرگیاه(

ارزش ها بین صفر کـه مربـوط بـه بـرنج            . مطالعه آمده است  
کـه مربـوط بـه      + 5و   ) عدم ایجاد رنگ قرمز     و شاهد منفی (

ــاه  ــز  (پیرگی ــرین رنــگ قرم ــوی ت ــت، ق ــاهد مثب ــر ) ش متغی
+ 5 که ارزش کیفی برای بذور صفر و بـرگ هـا             ).19(است

+ 5 ارزش از صـفر تـا        بقیـه نمونـه هـا دارای      . دسـت آمـد    هب
های کیفـی بـه دسـت آمـده بـرای        براساس ارزش . باشند می

  گرمی از گیاه گاو زبان ایرانـی کـه در جـدول            8های   نمونه
رسم می گردد که  1  شماره ارائه شده است نمودار   1 شماره

ایـن ارزش را بـه ازای هــر نمونـه، شـاهد مثبــت و منفـی بــه      
  .دهد صورت ستونی نشان می

ــی  ــایج بررس ــدها و  نت ــدین آلکالوئی ــی پیرولیزی    کم
N-  های مـورد مطالعـه در جـدول        ها در نمونه    اکساید آن 

در ایــن جـدول میــزان جــذب در  .  آمــده اسـت 2 شـماره 
های مورد    احیاء نشده در کلیه اندام     ،های احیاء شده   نمونه

و شـاهد منفـی   ) پیرگیـاه (های شاهد مثبت    مطالعه و نمونه  
هم چنین مقدار محاسـبه      و   nm565در طول موج    ) برنج(

هـا    اکساید در نمونـه    -Nشده پیرولیزیدین آلکالوئیدها و     

ــدها در کــل  . آورده شــده اســت ــانگین وزن آلکالوئی می
ــدار      ــانگین مق ــشده و می ــاء ن ــده و احی ــاء ش ــصاره احی ع

هـا    گرم از نمونه   500/0ها در     اکساید آن  -Nآلکالوئید و   
شــاهد مثبــت  . برحــسب میکروگــرم محاســبه گردیــد   

بـه  ) بـرنج (به همراه نمونه برگی و شاهد منفـی         ) پیرگیاه(
همراه نمونه بذری، به ترتیب بیـشترین و کمتـرین مقـدار            

 اکساید را در کـل مـوارد ذکـر شـده بـه        -Nآلکالوئید و   
گـرم    میلی 500ای که در     به گونه . اند خود اختصاص داده  

ــه ترتیــب صــفر و    ــاه ب ــر گی ــرنج و پی  69/403از بــرگ ب
در بـین   .  اکساید وجـود دارد    -Nمیکروگرم آلکالوئید و    

های برگی بـا مقـدار       های گاو زبان ایرانی نیز، نمونه      نمونه
ــد و  9/369 ــرم آلکالوئی ــشترین  -N میکروگ ــساید بی  اک

مقدار و نمونه های بذری نیز فاقد این مواد در محتویـات            
های گلبـرگ   این در صورتی بود که نمونه    . بودندعصاره  

  اکـساید  -N میکروگرم از آلکالوئید و      42/26دارای مقدار 
  .در عصاره شان داشتند

  
ارزش کیفی پیرولیزیدین آلکالوئیدها در نمونه گاو        :1  شماره جدول

  زبان ایرانی در مقایسه با نمونه شاهد
  

 اندام مورد نظر
  تعداد 
 نمونه

ارزش کیفی 
  گرمی5/1ه نمون

ارزش کیفی 
  گرمی3نمونه 

ارزش کیفی 
  گرمی5نمونه 

ارزش کیفی 
  گرمی8نمونه 

 3+ 3+ 1+ 1+ 3 ریشه
 5+ 5+ 5+ 5+ 3 برگ
 2+ 2+ 0 0 3 گلبرگ
 0 0 0 0 3 بذر
 5+ 5+ 5+ 5+ 3 )پیرگیاه(شاهد مثبت 
 0 0 0 0 3 )برنج(شاهد منفی

  
  

  
  

ین آلکالوئیـدها در نمونـه      ارزش کیفـی پیرولیزیـد     :1نمودار شـماره    
  اندام های مورد مطالعه
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  ها در نمونه های مورد مطالعه  اکساید آن-Nمیزان پیرولیزیدین آلکالوئیدها و فرم  :2  شمارهجدول
  

  اندام
 مورد نظر

  تعداد
 نمونه ها

  متوسط جذب
  نمونه های احیاء شده

 565nmدر 

  متوسط جذب
  نمونه های احیاء نشده

 nm565در 

   وزن آلکالوئید میانگین
  در کل عصاره 

 )gµ(احیاء شده 

  میانگین وزن آلکالوئید 
  در کل عصاره 

 )gµ(احیاء نشده 

میانگین مقدار آلکالوئید 
   میلی گرم500در 

 )gµ(از نمونه ها 

   اکساید- Nمیانگین مقدار 
   میلی گرم500در 

 )gµ(از نمونه ها 

  میانگین مقدار آلکالوئید و
N- ی گرم  میل500 اکساید در

 )gµ(از نمونه ها 

 731/46 ±7/0 712/28 ±4/0 011/18 ±09/0  32/82 ±15/0 182 ± 35/0 608/1 708/0 3 ریشه

 9/369 ±85/0 11/198 ±35/0 79/171 ±45/0 663/135 ±45/0 9/294 ±95/0 325/2 501/1 3 برگ

 42/26 ±05/0 01/16 ±01/0 23/10 ±01/0 72/9 ±01/1 25/21 ±01/0 175/0 085/0 3 گلبرگ

 0 0 0 0 0 0 0 3 بذر

 69/403 ±1 36/229 ±8/0 33/174 ±9/0 61/165 ±65/0 75/330 ±9/0 981/2 323/1 3 شاهد مثبت

 0 0 0 0 0 0 0 3 شاهد منفی

  

  بحث
ــوپر  ــاران  ،1937هـ ــتیس و همکـ  در 2000 رادوسـ

تحقیقی نشان دادند میزان آلکالوئیدهای سمی که باعـث         
های خشک گیـاه     شوند در برگ   ایجاد عفونت کبدی می   

باشد ایـن     می ،ppm 10رقم ناچیزی در حدود      1گاو زبان 
ترین آلکالوئیدهای غیرسـمی در      چنین عمده  محققین هم 

برگ را لکوپسامین، آمابیلین و تسینین شناسایی کردند و         
گزارش نمودند در بذور این گیاه تنها دو نوع آلکالوئیـد           

 وجـود دارد و هـیچ       10 بـه    1تسنین و آمابیلین بـه نـسبت        
اثری از ایـن آلکالوئیـدها در محتـوی روغـن بـذر دیـده               

 تحقیق حاضر نشان داد که در مقایسه بـا         ).18،17(شود نمی
50 LD ــسیونین ــمی ،)mg/kg24/2±12/64( سنـ  دوز سـ

  و ) mg/kg 167-6(کــشنده پیرولیزیــدین آلکالوئیــدها   
ــدها  ــدین آلکالوئیــ ــشنده پیرولیزیــ ــمی غیرکــ    دوز ســ

)mg/kg 27-2( )16(، ًهـای برگـی گـل گـاو          نمونه  عمال
 را  PAsزبان ایرانی توانایی ایجاد عوارض حاد حاصل از         

هـای بـذری، گلبرگـی و ریـشه          کـه نمونـه    طـوری  ه ب دارد
 ولـی در  .توانایی ایجاد این نوع از مسمومیت ها را ندارند       

پایینی از حتی با سطوح  معرض قرار گرفتن طوالنی مدت
PAs   های بدن وارد    ای به ارگان   یندهآب فز  ممکن است آسی
آسیب کبـدی   .  و باعث عوارض هپاتوکسیسیتی شوند     نماید

 را بـه  mat-tea در زنی کـه مقـادیر زیـادی        منجر به مرگ  
 اگـر چـه در      .)17(شـد مدت طوالنی نوشیده بود گزارش      

مسمومیت با آلکالوئیدهای بیشتر موارد ضایعات حاصل از 
از مـصرف مـداوم بـه مـدت         پیرولیزیدینی به آرامی و پـس       

بیش از چند روز یا چند هفته ایجـاد مـی شـود ولـی ظهـور                 
                                                 
1. Borago officinalis 

 بـه   .)16،18(افتـد  عالیم بالینی به صورت ناگهـانی اتفـاق مـی         
علــت عــدم آگــاهی مــردم از ســمیت گیاهــان حــاوی       
آلکالوئیــدهای پیرولیزیــدینی، تعــداد قابــل تــوجهی از ایــن 

لـف بـه    مختهـای  گیاهان از جمله گل گاو زبان به صـورت     
ها به عنوان سبزی و      عنوان گیاهان دارویی و برخی از آن      

کـه حـضور ایـن      بـه عـالوه ایـن   .گردند ساالد استفاده می 
آلکالوئیدها در محصوالت دامی هم چون شیر و عسل به          
علت اهمیت بهداشـتی بایـستی بیـشتر مـورد توجـه قـرار              

کـه گـل گـاو زبـان         رسد با توجه به ایـن      به نظر می  . گیرد
ی از جملـه گیاهـان دارویـی پـر مـصرف در کـشور               ایران
شـود و زمینـه مـصارف خـانگی و صـنعتی آن رو بـه                 می

ــالینی بیــشتری   افــزایش اســت، تحقیقــات و مالحظــات ب
بایستی درخصوص شناسایی عصاره های آلکالوئیـدی و        

  ).4(به ویژه ترکیبات پیرولیزیدینی به عمل آید
  

  سپاسگزاری
ت محتـرم پژوهـشی     هزینه این پروژه از طرف معاون     

وسیله  دانشگاه علوم پزشکی مازندران تامین گردید بدین      
ــم  ــشکر را داری ــت ت ــم. نهای ــرم   ه ــنل محت ــین از پرس چن

ــازی و     ــشکده داروس ــوزی دان ــاکو گن ــشگاه فارم آزمای
وری آ کارکنان محترم پژوهشکده ژنتیـک و زیـست فـن         

برستان بـه جهـت مـساعدت در اجـرای ایـن            تکشاورزی  
داننـد از    نویسندگان بر خود الزم می    . پروژه سپاسگزاریم 

ــع     ــه در جم ــوچلما ک ــتای س ــرم روس ــالی محت آوری  اه
  .های گیاهی مساعدت نمودند تشکر نمایند نمونه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 8

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-958-en.html


  
 

136  1390خرداد  ، 82 ، شماره بیست و یکم دوره                                                                      مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                 

References 
1. Hosseinpour Azad N., Nematzadeh Gh.A., 

Azadbakht M., Kazemitabar S.K. and Shokri 

E. Genetic diversity in several Echium 

amoenum Fisch & Mey. ecotypes from 

western and northern regions of Iran via 

RAPD markers. Iranian Journal of 

Rangelands and Forests Plant Breeding and 

Genetic Research 2011; Vol. 19, No. 1. 

2. Azadbakht M. Medical plants classification. 

Tehran: teimorzadeh cultural publication 

1999; page 153-255. 

3. Boppre M., S.M. Colegate and J.A. Edgar, 

Pyrrolizidine alkaloids of Echium vulgare 

honey found in pure pollen, J. Agric. Food. 

Chem  2005; pp. 594–600. 

4. Hosseinpour azad N. Investigation on genetic 

diversity of (Echium amoenum Fisch.&Mey.) 

via RAPD markers & gammalinolenic acid 

diversity trough TLC. M.Sc thesis of plant 

breeding. Factuly of agriculture, Mazandaran 

university 2009 

5. Stegelmeier B, Gardner D, Davis T. The 

Toxicity of Pyrrolizidine Alkaloid-

Containing Plants and Other Hepatotoxic and 

Neurotoxic Plants. Rangelands. Peer 

Reviewed Journal. 2009;31(1):25-37. 

6. Siciliano, Tiziana et al. Pyrrolizidine 

alkaloids from Anchusa strigosa and their 

antifeedan activity. Phytochemistry 

2005;66:1593-1600 

7. Marcel, Mirka et al. Differences in effects of 

pyrrolizidine alkaloids on five generalist 

insect herbivore species. Journal of Chemical 

Ecology. 2005;31(7):1493-1508. 

8. Dominguez, Dulce M. et al. Pyrrolizidine 

Alkaloids from Canarian endemic plants and 

their biological effects. Biochemical 

Systematics and Ecology. 2007;36:153-166 

9. Reinhard, Annika et al. Feeding deterrence 

and detrimental effects of pyrrolizidine 

alkaloids fed to honey bees (Apis mellifera). 

Journal of Chemical Ecology. 2009; 

35:1086-1095. 

10. Forutan Gh. R. Studing on separation and 

determination of Alkaloeid structure in 

Helioropium ramosissimum from 

Boraginaceae family. thessis of pharmacy, 

Tehran university1996; 3611 No 

11. Prakash A. S. Pyrrolizidin alkaloids in 

human diet, MR. 1999; 443.pp 53-67. 

12. Robertson K. A. Covalent interaction of 

dehydroretronecin a carsiogenic metabolite 

of the pyrolizidin alkaloid monocrotalin, with 

cicteine and glutathion cancer Res. 1977; pp 

3141-3144 

13. Feras Q., Alali a., Yahya R., Tahboub b., 

Eyad S., Ibrahim b., Amjad M., Qandil a., 

Khaled Tawaha c., Jason P., Burgess d., 

Arlene Sy d.,Yuka Nakanishi d, David J. 

Kroll d., Nicholas H. Oberlies. Pyrrolizidine 

alkaloids from Echium glomeratum 

(Boraginaceae). Phytochemistry 2008;69 

(2008) 2341–2346. 

14. Awang v.C., The Information Base for safety 

assessment of Botanicals. cited in Eskinazi 

D. (ed) "Botanical Medicine", Mary Anne 

Liebert inc Pub.,1999 

15. Langer T., Franz Ch., "Pyrrolizidine 

alkaloids in commercial samples of borage 

seed oil products by GC-MS", Scientia 

Pharmaceutica 1997 65:4 (321-328). 

16. Dart R. C: The 5 Minute toxicology consult, 

U.S.A, LW&W, 2000; pp.610-611 

17. Hooper D. Useful plants and drugs of Iran 

and Iraq. Chicago: Field Museum of Natural 

History 1937; p. 115. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               7 / 8

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-958-en.html


 
   محمد آزادبخت و همکاران                        هشی   پژو  
  

137  1390اسفند  ، 1نامه  ویژه ، کمبیست و ی دوره                                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

18. Radostits, O.M., Gay, C.G., Blood, D.C. and 

Hinchcliff, K.W. a textbook of the deseases 

of cattle, sheep, pigs, goats and horses, 9th ed. 

W. B. saunders company, New York 2000; 

PP: 1661-1664 

19. Azadbakht M, Talavaki M. Qualitative and 

Quantitive determination of pyrrolizidine 

alkaloeids of wheat and flour contaminated 

with Senecio in Mazandaran province farms. 

IJPR (Iranian journal of pharmaceutical 

Research) Vol. 2, No.3, 2003; P.179- 183. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-958-en.html
http://www.tcpdf.org

