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Abstract 
 

Background and purpose: Colchicum kurdicum (Bornm.) Stef. is a monocotyledon plant which 

is endemic to Iran. The corm and seeds of this plant have some bioactive compounds, especially 

tropolone alkaloids that are used in treatment of inflammations, rheumatoid arthritis, gout, joint pains, and 

cancers. This study aimed at optimization of colchicine extraction from the corms of C. kurdicum and 

evaluating anti-inflammatory and anti-oxidant activities of the extracts. 

Materials and methods: The extraction of colchicine from C. kurdicum was optimized by the 

ultrasonic-assisted extraction method in methanol/deionized water (70:30) solvent system. The response-

surface method was also used for analysis and optimization of the extraction. The effects of extraction 

time, solvent/plant ratio, and temperature were analyzed. Moreover, the extracted colchicine was assayed 

by HPLC. Finally, anti-inflammatory and anti-oxidant activities of the extracts were evaluated. 

Results: Colchicine/g corm (0.98±0.04 mg) was achieved in optimum condition; extraction time 

of 180 min, solvent/plant ratio of 20 ml/g, and temperature of 60 oC. Also, increase in temperature 

decreased the extraction time and solvent/plant ratio. The highest anti-inflammatory and anti-oxidant 

activities were found in extracts 7 and 12. 

Conclusion: In this study, ultrasonic-assisted extraction was found as an effective method for 

extraction of colchicine from C. kurdicum. 
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  ـدرانـــازنـــی مـکـــــزشـــوم پــــلـــگاه عـشــــه دانــــلــمج
  )126- 135(   1399سال    اردیبهشت    184سی ام   شماره دوره 

  127      1399، اردیبهشت  184ماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                دوره سی ام، ش              

 پژوهشی

سین از بنه گیاه سورنجان ایرانی بهینه سازي استخراج کلشی
)Colchicum Kurdicum (Bornm.) Stef.هاي): بررسی فعالیت  

 هابی و آنتی اکسیدانی عصاره گیاهضد الت
  

      1علی داوودي
      2سیدجالل حسینی مهر 

     3سعید امامی 
   4مسعود آزادبخت  

  5محمد آزادبخت    
  چکیده

هاي ایــن گیــاه حــاوي ترکیبــات باشد. بنه و دانهاي و بومی ایران میگیاه سورنجان ایرانی یک گیاه تک لپه و هدف: سابقه
مخصوصا آلکالوئیدهاي تروپولونی بــوده کــه در درمــان التهابــات، آرتریــت روماتوئیــد، نقــرس، دردهــاي مفصــلی و  فعال دارویی

هاي ضــد التهــابی و سین از بنه این گیاه و بررسی فعالیتآل سازي استخراج کلشیسرطان کاربرد دارد. هدف اصلی این مطالعه ایده
  باشد.هاي آن میآنتی اکسیدانی عصاره

حــالل سین از گیاه سورنجان با استفاده از روش اولتراسوند در سیستم در این مطالعه، استخراج کلشی ها:روش مواد و
پارامتر  3سازي استفاده شده و تاثیر پاسخ براي آنالیز بهینه -سازي شده است. همچنین، از روش سطحبهینه) 70:30آب/متانل (

انجام شد. در نهایت  HPLCسین با د آنالیز قرار گرفته است. تعیین مقدار کلشیزمان استخراج، نسبت حالل به گیاه و دما مور
  ها مورد بررسی قرار گرفتند.اکسیدان عصارههاي ضد التهاب و آنتیفعالیت

گراد بــود کــه درجه سانتی 60و دماي  20دقیقه، نسبت حالل به گیاه  180آل شامل زمان استخراج شرایط ایده ها:یافته
گرم بر گرم بنه خشک شد. همچنین، افزایش دما باعث کاهش زمــان میلی 98/0 ± 04/0 سین به میزانتخراج کلشیباعث اس

هاي هاي ضد التهابی و آنتی اکسیدانی به ترتیب در عصارهترین فعالیتگیري و کاهش نسبت حالل به گیاه گردید. بیشعصاره
  مشاهده شدند. 12و  7شماره 

  سین معرفی شده است.آل براي استخراج کلشیعنوان یک روش ایدههمطالعه، روش اولتراسوند ب بر اساس این استنتاج:
  

  آل سازي، اولتراسونیکسین، ترکیب آنتی توبولین، خانواده سورنجان، ایدهکلشی واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
 گیـــــاه ســـــورنجان ایرانـــــی بـــــا نـــــام علمـــــی 

Colchicum kurdicum (Bormn.) Stef. انواده و از خــ
ــاهی  ــهColchicaceaeگی ــک لپ ــان ت ــی از گیاه اي ، یک

  باشد.دار و چندساله میگل
  

 :azadbakht110@gmail.com E-mail             پیامبر اعظم (ص)، دانشکده داروسازي دانشگاهی ، مجتمعفرح آبادجاده  17یلومتر ساري: ک - محمد آزادبخت مولف مسئول:
  کمیته تحقیقات دانشجوئی، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران ي،فارماکوگنوز PhD. دانشجوي 1
  دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایراناي، . استاد، گروه داروسازي هسته2
  ران، ساري، ایراندانشگاه علوم پزشکی مازندگروه شیمی داروئی، مرکز تحقیقات علوم داروئی، استاد، . 3
  سنا، ساري، ایران . استادیار، گروه سیستماتیک گیاهی، موسسه آموزش عالی4
 دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایراناستاد، گروه فارماکوگنوزي، . 5
 : 13/12/1398تاریخ تصویب :             18/8/1398تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            11/8/1398 تاریخ دریافت  
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  یرانیسورنجان ا اهیاز بنه گ نیسیاستخراج کلش
 

  1399، اردیبهشت  184ماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                دوره سی ام، ش        128

ــرد و تخمــدان  ــه ف ــه منحصــر ب ــاه داراي بن ــن گی ای
صورت اندمیک در منــاطق مختلــف ه زیرزمینی بوده و ب

 .)1،2(دنیا مخصوصــا ایــران، ترکیــه و اروپــا رویــش دارد
ها در طــب هاي این گیاه مخصوصا بنه و دانهتمامی اندام

هاي طبی سنتی دنیا و اتنوبوتانی براي ایرانی و بقیه فلسفه
ها درمان التهابات، نقرس، آرتریت روماتوئید و بــدخیمی

شده است. همچنین، این گیاه حاوي ترکیبات استفاده می
متعدد به خصوص آلکالوئیدهاي تروپولونی  فعال زیستی

و ایزوکینولینی، ترکیبات فنلی و فالوونوئیدي، گلیکوزیدها 
ها بوده که این ترکیبات باعث ایجــاد اثــرات و کربوهیدرات

 . ترکیبات تروپولــون)3،4(شوندبیولوژیک مختلف درآن می
ــب  ــاه مخصوصــا ترکی ــن گی آلکالوئیــدي موجــود در ای

ــار پلیکلشی ــا مکانیســم مه ــولین ســین ب مریزاســیون توب
وز و مهاجرت سلولی سیستم ایمنی سلولی باعث مهار میت

به محل التهاب شده و عملکرد ضد التهابی از خود نشــان 
دهند. همچنین، ترکیبات فالوونوئیدي شبه کوئرستین می

گیاه با مهار آنــزیم سیکلواکســیژناز باعــث مهــار التهــاب 
ــگ می ــی و داکین ــرون تن ــات ب ــر اســاس مطالع شــوند. ب

لوئیــدي گیــاه نیــز مولکولی، ترکیبات ایزوکینــولین آلکا
باعث مهار آنزیم استیل کــولین اســتراز شــده و بصــورت 

  .)4-6(بالقوه در بیماري آلزایمر کاربرد دارند
ـــــدهاي داروي کلشی ســـــین، یکـــــی از آلکالوئی

تروپولونی بوده که از این خانواده گیاهی استخراج شده 
مختلفی ماننــد نقــرس، ســندروم  هايو در درمان بیماري

اي کاربرد فراوان دارد. با توجه بــه بهجت و تب مدیترانه
عنــوان دارو و ترکیــب همصرف گسترده ایــن ترکیــب بــ

رهبر داروئی و دشــواري ســنتز، نیــاز بــه اســتخراج آن از 
مقیاس باال افزایش یافته است. همچنین  منابع طبیعی و در

سین در داروي کلشیبر اساس آمار جهانی میزان فروش 
بــوده کــه ایــن رقــم  2018میلیون دالر در ســال  920دنیا 

میلیــون دالر  1270به رقــم  2025ها تا سال بینیطبق پیش
ــید ــال خواهــد رس ــاي متعــددي در روش .)7-9(در س ه

ــرار  ــاهی مــورد اســتفاده ق ــات فعــال گی اســتخراج ترکیب
هـــا ماننـــد ماسراســـیون، هـــر کـــدام از روشگیـــرد. می

ــــب  ــــیون و سوکســــله داراي مزایــــا و معای   پرکوالس
ــددي اســت کــه از مهــم ــن متع ــرین معایــب ای روش  3ت

ها براي استخراج ترکیبات در مقیاس تر آنکارائی پایین
هاي باشند. در روشهاي جدیدتر میباال، نسبت به روش

ــان عصــاره ــدیمی عمــدتا زم ــ گیري طــوالنق ــاز ت   ري نی
متوسط به باال استخراج شوند بوده تا ترکیبات در مقیاس 

ماننــد اولتراســوند در زمــان  هــاي کارآمــدترولی با روش
شــوند. اســتخراج می تر، مقیاس باالتري از ترکیبــاتکم

درصــد  80همچنین با توجه به آمارهاي جهــانی بــیش از 
 صورت مستقیم یا غیر مستقیم از منــابع گیــاهیه داروها ب

شــود کــه اهمیــت اســتخراج در مقیــاس بــاال را تهیه مــی
  .)10،11(سازدتر میروشن

ــم ــی از مه ــوند یک ــرین روشروش اولتراس ــاي ت ه
جداسازي ترکیبات فعال زیســتی اســت کــه بــا مکانیســم 
ــلول  ــواره س ــب دی ــث تخری ــونیک باع ــربات اولتراس   ض

ــات می ــر ترکیب ــتخراج بهت ــاهی و اس ــن گی ــود. در ای   ش
روش استخراج، متغیرهاي متعددي مانند قدرت دستگاه، 

ــتخراج، ــاه وجــود دمــا و نســبت حــال زمــان اس ــه گی   ل ب
ســازي هــر کــدام بــا روش آمــاري آلداشته کــه بــا ایــده

تــر ترکیبــات فعــال زیســتی پاســخ، مقــادیر بــیش-ســطح
ـــتخراج می ـــات اس ـــورد ترکیب ـــین، در م ـــوند. همچن ش

ــر  ــدي، متغی ــازدهی  pHآلکالوئی ــر در ب ــث تغیی ــز باع نی
طور کلی، بــراي اســتخراج ه. ب)12،13(گردداستخراج می

باالي ترکیبات افزایش دما تا حد مشخص، افزایش زمان 
و  گیري، افزایش قدرت دستگاه تا حــد مشــخصعصاره

افزایش نســبت حــالل بــه گیــاه باعــث افــزایش بــازدهی 
با توجه به اهمیــت بــاالي ترکیــب  شود.گیري میعصاره

ــدي کلشی ــان بیماريآلکالوئی ــین در درم ــاد س ــا و ایج ه
هاي جدیـــد از آن، هـــدف ایـــن مطالعـــه، اندیکاســـیون

از بنــه گیــاه ســورنجان  نیســیکلشــسازي استخراج بهینه
هاي روش اولتراســوند و مــدل ) بــاC. kurdicumایرانی (

هاي ضد التهــابی و سطح پاسخ و همچنین بررسی فعالیت
هاي مختلف آن و تاثیر متغیرهــاي اکسیدانی عصارهآنتی

  باشد.ها میاستخراج در این فعالیت
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  علی داوودي و همکاران     

  129      1399، اردیبهشت  184دوره سی ام، شماره                            مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                   

 پژوهشی

  هامواد و روش
  جمع آوري و شناسائی گیاه

ــاع بــیش از نمونــه ــاهی از ارتف   متــر  1500هاي گی
ـــــارك ملـــــی گلســـــتان  منطقـــــه تنگـــــه راه در   پ

آوري و بعــد از تهیــه ) جمــع55.780033 ,37.366335(
نمونه هرباریومی توسط متخصــص سیســتماتیک گیــاهی 

). 1E-11312مورد تایید قرار گرفت (شماره هربــاریومی 
آوري و خشک شده و با آسیاب هاي گیاه جمعسپس بنه

  ند.خرد شد 200تا مش 
  

  استخراجآل سازي روش طراحی آزمایش و ایده
ــا اســتفاده از روش ســطح پاســخ، -در ایــن مرحلــه ب

  سین طراحــی شــد. بــراي طراحــی روش استخراج کلشی
ـــتخراج ـــان اس ـــاي زم ـــه  از متغیره ـــالل ب ـــبت ح   ، نس

گیاه و دماي استخراج اســتفاده شــد. همچنــین، آنــالیز بــا 
  و  Polynomialهاي و مــدل Central Compositeروش 

Box-Cox  بــا نــرم افــزارDesign-Expert software 7.0.0 

  انجــام گردیــد. بعــد از انتخــاب مــدل آنــالیز، تعــداد 
ــ 20 ــتخراج ب ــت اس ــه هحال ــد از مرحل ــده و بع ــت آم دس

دســت آمــده بــه جــدول هســین بــاستخراج، میــزان کلشی
  ).1د (جدول شماره ش ها اضافهداده

  
  .HPLCدست آمده ه هاي بطراحی آزمایش و داده: 1جدول شماره 

  

سین یمیزان کلش
)mg/g( 

نسبت حالل به 
 )ml/gگیاه (

زمان استخراج 
)Min( 

  دما 
)Co(  

شماره 
 آزمایش

02/0± 64/0 00/5 00/180 00/60 1 

01/0± 72/0 50/12 00/120 00/45 2 

03/0± 62/0 00/5 00/60 00/30 3 

01/0± 51/0 50/12 00/120 50/19 4 

02/0± 96/0 50/12 00/120 00/45 5 
03/0± 51/0 00/5 00/60 00/60 6 

04/0± 98/0 00/20 00/180 00/60 7 

01/0± 95/0 50/12 00/120 00/45 8 

02./± 96/0 50/12 00/120 00/45 9 

02/0± 94/0 50/12 00/120 00/45 10 

01/0± 92/0 00/20 00/180 00/30 11 

04/0± 45/0 00/1 00/120 00/45 12 

02/0± 65/0 50/12 00/19 00/45 13 

03/0± 95/0 50/25 00/120 00/45 14 

01/0± 69/0 50/12 00/120 00/70 15 

02/0± 75/0 00/20 00/60 00/30 16 

03/0± 70/0 50/12 00/120 00/45 17 

01/0± 68/0 00/5 00/180 00/30 18 

02/0± 75/0 00/20 00/60 00/60 19 

01/0± 61./ 50/12 00/220 00/45 20 

ــادیر  ــده و مق ــام ش ــانس انج ــالیز واری ــین، آن   همچن
Value-F ،Value-P ،2R ،Adjusted2R  وPredicted2R محاسبه 

  .)13،14(شدند
  

  سیستم استخراج با روش اولتراسوند
حالــت مــورد آنــالیز و بــا  20سین با استخراج کلشی

/متانــل آبه از دستگاه اولتراسوند و سیستم حالل استفاد
انجام شد. همچنین میزان فرکانس  5برابر  pH) با 70:30(

کیلوهرتز تنظیم گردید. بعــد از  37دستگاه ثابت و روي 
عصاره بدست آمــده تحــت خــال  20گیري، اتمام عصاره

 20درایر خشک شده و در دمــاي منفــی -تغلیظ و با فریز
  .)13،14(نگهداري شدندگراد درجه سانتی

  

  هاعصاره HPLCآنالیز 
هاي بدســت سین در عصارهبراي تعیین مقدار کلشی

آنالیز استفاده شد.  UVو شناساگر  HPLCآمده از روش 
HPLC  با استفاده از دستگاهSmartline Manager  مــدل

5000 )Knauer, Germany و پمــپ (Smartline  ــدل م
 C18 (4.6mm×250mm, 5μm particle size)و ستون 1000

در طــول  UVگراد با شناســاگر درجه سانتی 25دماي  در
از  mg/ml 1 نانومتر انجام گردید. ابتدا غلظــت 245موج 

میکرولیتــر بــه دســتگاه  20ها تهیه شده و به میزان عصاره
فــاز تزریق شدند. همچنین، در مرحلــه تزریــق از سیســتم 

) شــامل ml/min1معکــوس و فــاز متحــرك گرادینــت (
 100دقیقــه)، اســتونیتریل  5تــا  0درصــد ( 10استونیتریل 

 30تا  20درصد ( 10دقیقه) و استونیتریل  20تا  5درصد (
استفاده شــد. بــراي تهیــه منحنــی کالیبراســیون از   دقیقه)

، 125هــاي سین (مرك، آلمان) با غلظتاستاندارد کلشی
گرم بر لیتر اســتفاده شــد. میلی 2000و  1000 ،500، 250

بــار بــه دســتگاه تزریــق  3در این مرحله هر نمونه عصاره 
ــانگین  ــایج بصــورت می انحــراف اســتاندارد  ±شــده و نت

  .)15-17(گزارش شدند
  

  هافعالیت ضد التهابی عصاره برون تنی بررسی
  ها در لیــت ضــد التهــابی عصــارهدر ایــن مرحلــه فعا
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in vitro  و با روشAlbumin Denaturation  .تعیین شد
ــزان  ــور، می ــن منظ ــراي ای ــاره میلی 5ب ــر عص ــر از ه لیت

گـــرم بـــر میلی 200و  100، 50، 25، 5/12هـــاي (غلظت
  درصــد و  2لیتر آلبومین ســرم گــاوي میلی 1لیتر) با میلی

درجــه  37دمــاي  لیتــر آب دیــونیزه مخلــوط و درمیلی 1
دقیقــه در  10گراد انکوبه شدند. سپس براي مــدت سانتی
هــا گراد حرارت داده شده و به آندرجه سانتی 60دماي 
) اضــافه pH=7.4لیتر فســفات بــافر ســالین (میلی 3مقدار 

قــرار  UVنانومتر مــورد آنــالیز  600شده و در طول موج 
ــاوي آب  ــی ح ــرل منف ــول کنت ــین، محل ــد. همچن گرفتن

نیزه بجاي عصاره و کنترل مثبت حاوي دیکلوفنــاك دیو
بار مورد ارزیــابی  3سدیم بودند. در این مرحله هر نمونه 

ــ ــایج ب ــه و نت ــرار گرفت ــانگین هق ــورت می ــراف  ±ص انح
  .)18،19(استاندارد گزارش شدند

  
  هابررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره

ــی ــت آنت ــالی فعالی ــاروبگري رادیک اکســیدانی و ج
و در حضور کنترل مثبــت  DPPHها با استفاده از هعصار

ویتامین ث مورد ارزیابی قرار گرفت. براي ایــن منظــور، 
ــانلی ترکیــب میلی 5/2میــزان  ــر از محلــول مت  DPPHلیت

، 5/12هــاي لیتــر از غلظتمیلی 5/2میکروموالر) با  100(
ــر میلیمیلی 200و  100، 50، 25 لیتــر هــر عصــاره گــرم ب

دقیقــه در دمــاي اتــاق انکوبــه  30مــدت مخلوط و بــراي 
در طــول مــوج  UVشدند. ســپس بــا اســتفاده از دســتگاه 

نانومتر مورد ارزیابی قرار گرفتند. در نهایت، میــزان  517
50IC اکسیدانی براي هر عصاره تعیین شدند. فعالیت آنتی

بار مورد ارزیابی قرار گرفتــه و  3در این مرحله هر نمونه 
انحــراف اســتاندارد گــزارش  ±گین صورت میانه نتایج ب
  .)20،21(شدند

  

  یافته ها
سین با روش در این مطالعه، استخراج ترکیب کلشی

ســازي شــده و پاســخ، بهینه-هاي سطحاولتراسوند و مدل

هاي اکســیدانی عصــارههاي ضــد التهــابی و آنتــیفعالیت
ن، اعتبــار دست آمده مورد بررسی قرار گرفتند. همچنیهب

مدل مورد مطالعه و صحت آنالیز انجام شده مــورد تاییــد 
را نشــان  Box-Coxنمــودار  1شماره نمودار  قرار گرفتند.

ــدا می ــودار، ارزش المب ــن نم ــاس ای ــد. براس  0.97+ده
لکــردي مــدل محاسبه شده که تعیــین کننــده تناســب عم

  مورد مطالعه بوده است.
  

  

  
  .Box-Coxنمودار  :1شماره نمودار 

  
پاسخ پارامترهــاي مــورد -نمودارهاي کنتور و سطح

آورده شــده اســت. در ایــن  2شــماره نمــودار مطالعــه در 
پارامتر بر روي بازدهی استخراج  3شکل تاثیر متقابل هر 

هاي بدست سین نشان داده شده که با توجه به دادهکلشی
ســین بــا نســبت حــالل بــه آمده، بازدهی استخراج کلشی

تقیم و بــا دمــا و زمــان اســتخراج ارتبــاط گیاه ارتباط مســ
ها تا حد مشخصی افزایش و نرمال داشته و با افزایش آن

  یابد.بعد از آن کاهش می
  

  
)A(  
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 پژوهشی

  
)B(  

  

  
)C(  

  
پاسخ پارامترهاي مورد -نمودارهاي کنتور و سطح :2شماره نمودار 

: اثرات دما و زمان استخراج بر روي بــازدهی اســتخراج Aمطالعه (
: اثرات دما و نسبت حالل به گیــاه بــر روي بــازدهی Bین، سکلشی

: اثرات زمان اســتخراج و نســبت حــالل بــه Cسین، استخراج کلشی
  سین)گیاه بر روي بازدهی استخراج کلشی

  
  

  تـــاثیر هـــر پـــارامتر را بـــر روي  3شـــماره نمـــودار 
ســین پارامتر دیگر در افــزایش بــازدهی اســتخراج کلشی

ــر اســاس نشــان می ــد. ب ــا، ده ــزایش دم ــه، اف ــن مطالع   ای
نیاز به افزایش زمان استخراج و نسبت حــالل بــه گیــاه را 

   4شــــماره نمــــودار دهــــد. همچنــــین در کــــاهش می
ــتخراج کلشی ــازدهی اس ــی ب ــودار مکعب ــین آورده نم   س

  پــارامتر  3شده است. در این نمــودار، تــاثیر همزمــان هــر 
ــازدهی اســتخراج کلشی ــین نشــان داده را بــر روي ب   س

  ده است.ش
  

  

  

  
اثرات تداخل پارامترها بر روي میزان بازدهی اســتخراج  :3شماره نمودار 
: تــداخل دمــا بــا نســبت B: تداخل دما با زمان استخراج، Aسین (کلشی

  : تداخل زمان استخراج با نسبت حالل به گیاه)Cحالل به گیاه، 
  

  
  

در بازدهی  پارامتر مورد مطالعه 3مدل مکعبی تاثیر  :4تصویر شماره 
  سیناستخراج کلشی
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نتایج حاصل از هر روش اســتخراج  1جدول شماره 
، شــرایط HPLCهــاي دهــد. بــر اســاس دادهرا نشــان می
 180گراد، زمــان اســتخراج درجه ســانتی 60شامل دماي 

، بیش ترین میزان بازدهی 20دقیقه و نسبت حالل به گیاه 
گــرم میلی 98/0گیري را ایجاد کرده کــه حــدود عصاره

هاي ضــد التهــابی و فعالیت. دست آمدهبر گرم بنه گیاه ب
آورده  2عصاره در جدول شــماره  20آنتی اکسیدانی هر 

گــرم ها بر اساس میلیهمه عصاره 50ICشده است. اعداد 
لیتر گزارش شــده کــه کــامال متــاثر از ترکیبــات بر میلی

  استخراجی در هر روش استخراج بوده است.
  

  ها.هاي ضد التهابی و آنتی اکسیدانی عصارهفعالیت: 2جدول شماره 
  

 ضد التهابی 50IC  شماره عصاره
)mg/ml(  

50IC آنتی اکسیدانی 
)mg/ml(  

1  8/3± 7/94 3/2± 7/45 

2  5/4± 7/85 4/5± 8/53 
3  1/2± 3/98 9/4± 3/74 

4  8/6± 9/115 2/5± 8/62 
5  4/3± 6/83 9/3± 9/72 

6  2/9± 8/119 2/3± 8/49 
7  6/2± 8/54 8/5± 4/87 
8  2/4± 1/69 2/8± 8/67 
9  7/5± 5/63 8/5± 9/78 

10  7/3± 8/71 9/1± 4/67 

11  2/8± 8/67  2/6± 8/72 
12  3/2± 9/123  2/7± 9/34 

13  3/4± 4/98  8/9± 9/102 
14  9/4± 8/61  5/4± 9/79 
15  9/2± 4/82  2/4± 9/53 
16  8/3± 5/91  9/3± 8/60 
17  2/8± 9/85  7/4± 6/58 

18  8/4± 8/95  8/4± 7/53 
19  5/7± 2/87  8/6± 9/64 
20  9/3± 8/105  7/2± 8/45 

 8/12 ±4/1 -   ویتامین ث
 -  5/26 ±8/1  دیکلوفناك سدیم

  
  بحث

ســین آل استخراج کلشیدر این مطالعه، شرایط ایده
با روش اولتراسوند مورد مطالعه قــرار گرفــت. همچنــین، 

 ههاي بــاکسیدانی عصــارههاي ضد التهابی و آنتیفعالیت
 دستهدست آمده مورد بررسی قرارگرفتند. براساس نتایج ب

استخراج ده، روش اولتراسوند توانایی افزایش بازدهی آم
همچنــین  داشته است. C. kurdicumسین از بنه گیاه کلشی

در تمامی شرایط طراحی شده استخراج از گیاه، عملکرد 
  دست آمد.ه ضد التهابی و آنتی اکسیدانی مناسبی ب

شرایط استخراج نوشته شده کــه  1در جدول شماره 
پاســخ طراحــی شــده اســت.  -ن ســطحبا استفاده از آزمو

گیري با اولتراســوند سپس با توجه به این شرایط، عصاره
 هايســین در عصــارهانجام شده و بعد از تعیین مقــدار کلشی

آورده شــد.  1دست آمده، مقادیر آن در جدول شماره هب
سین با ایــن با توجه به این مطالعه، میزان استخراج کلشی

-ین، در مرحله مطالعه سطحهمچن شرایط افزایش یافت.
پاسخ، میزان صحت و دقت مطالعه و ارتبــاط بــین متغیرهــا و 

سین مورد ارزیابی قرار کلشی استخراج هرکدام درمیزانتاثیر 
 )،1شماره نمودار ( BOX-COXگرفت. با توجه به نمودار 

دهنــده تناســب بوده که نشــان +97/0ارزش المبدا معادل 
  باشد.الیز میعملکردي و صحت مدل مورد آن

متغیــر زمــان  3تــاثیر هــر  4تــا  2شــماره  تصــاویردر 
استخراج، نســبت حــالل بــه گیــاه و دمــاي اســتخراج در 

سین آورده شده اســت. بــا میزان بازدهی استخراج کلشی
ها، افزایش نسبت حالل به گیاه، نیاز بــه توجه به این داده

 افزایش دما و افزایش زمان استخراج را کاهش و افزایش
دما نیز نیاز به افزایش زمــان اســتخراج را کــاهش داده و 

باشــند. همچنــین، بــا توجــه بــه دار میاین تغییرات معنــی
، افــزایش نســبت حــالل بــه گیــاه تــاثیر 4شــماره نمــودار 

 2ســین نســبت بــه تري در افــزایش اســتخراج کلشیبیش
  متغیر دیگر داشت.

تنــی اثــرات ضــد التهــابی و آنتــی اکســیدانی بــرون
شــرایط مــورد آنــالیز در  20دست آمــده از ههاي برهعصا

آورده شده است. این اثرات کامال متاثر  2جدول شماره 
از ترکیبات استخراجی بــوده کــه بــا توجــه بــه ترکیبــات 
زیست فعال موجود در بنه گیاهــان ایــن جــنس گیــاهی، 
عمدتا مربوط به ترکیبات پلــی فنلیــک، فالوونوئیــدها و 

  .)22(باشندونی میآلکالوئیدهاي تروپول
آل ســازي اســتخراج مطالعات مختلفی در زمینه ایده

ترکیبات فعال زیستی از منابع گیاهی انجــام شــده اســت. در 
 انجــام 2017و همکــارانش در ســال  Wongاي کــه مطالعــه

 آل سازي استخراج ترکیبات ایزوفالوونوئیديادند، ایدهد
ــاه  ــی  Puerariaگی ــورد بررس ــوند را م ــا روش اولتراس  ب
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قرار دادنــد. در ایــن مطالعــه، روش اولتراســوند عملکــرد 
ان ـات از خــود نشـــراج ایــن ترکیبـــی را در استخـمناسب

ــده ــرایط ای ــین ش ــاي داد. همچن ــامل دم ــه  16آل ش درج
درصد و نسبت حالل به گیاه  41اتانل  گراد، حاللسانتی

  .)13(برابر بوده است 44
و همکــارانش در  Chenاي که  مطالعههمچنین، در 

سازي استخراج ترکیبات فنلی آلبر روي ایده 2015سال 
انجام دادند، از روش اولتراسوند استفاده کردند. در ایــن 
مطالعه، اثر متغیرهایی مانند درصد حالل، زمان استخراج 
و دما بر روي بازدهی استخراج ترکیبــات فنلــی اســتفاده 

 63شــد. نتــایج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه حــالل اتانــل 
دقیقــه  75گراد و زمــان درجــه ســانتی 50 درصــد، دمــاي

  .)12(شودآل ترکیبات فنلی میباعث استخراج ایده
و همکارانش بر روي  Dahmounieدر پژوهشی که 

نجــام دادنــد سازي استخراج ترکیبات پلی فنولی اآلایده
از روش میکروویو استفاده کردند. در این مطالعــه، تــاثیر 

گیري دما و نسبت حالل به گیاه بر روي بازدهی عصــاره
مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس این مطالعــه، شــرایط 

درصد و نســبت حــالل بــه  42گیري با اتانل بهینه عصاره
  .)23(برابر حاصل شد 32گیاه 

ــر روي  مطالعــهدر  اي کــه حســینی و همکــارانش ب
استخراج پکتین انجام دادند، توانستند با روش میکروویو 

طالعــه ســازي کننــد. در ایــن مآلاستخراج پکتین را ایده
 بازدهی استخراج را افزایش افزایش دما و زمان استخراج،
سازي باعث بهینه 5/1تا  pHداده است. همچنین، کاهش 

  .)24(استخراج پکتین گردید
با توجه به مطالعات انجام شده، افزایش دما تا حدي 
که باعث تخریب ترکیبات مــوثره نشــود باعــث افــزایش 

شود. همچنین افزایش استخراج ترکیبات موثره گیاهان می

گیري در صورت ثابت ماندن نسبت حالل به زمان عصاره
باشــد،  گیاه تا زمانی که تفاوت اسموالریته وجود داشــته

  .)25،26(شودبازدهی استخراج می باعث افزایش
سازي استخراج ترکیبات فعال زیستی مطالعات بهینه

و غــذائی در صــنایع مختلــف داروئــی و غــذائی اهمیــت 
هاي باالئی دارند. در صنایع داروسازي با توجه بــه هزینــه

 باالي سنتز و تولید ترکیبات، ایجاد شــرایط بــراي اســتخراج
ار حائز اهمیت بوده و صرفه ترکیبات با بازدهی باالتر بسی

جوئی زیادي در هزینه و وقت خواهد کرد. همچنــین در 
هــا هاي گیــاهی ماننــد روغنصنایع غذائی، تهیه فرآورده

 مستلزم دارا بودن ترکیبات با منشا طبیعی بخصــوص گیــاهی
ها از منبــع مربوطــه بوده که افزایش بازدهی استخراج آن
مطالعات  کند.ا میهکمک بسیار زیادي در کاهش هزینه

 اکســیدانیفراوانی در زمینه بررسی اثرات ضد التهابی و آنتی
ترکیبات گیاهی انجام شــده اســت. اثــرات ضــد التهــابی 

هاي فراوانــی را ایجــاد کــرده کــه ترکیبات اندیکاســیون
هــاي آرتریــت روماتوئیــد، اســتئوآرتریت، شامل بیماري

ــره می ــروز و غی ــت اولس ــین، فعاکولی ــد. همچن ــت باش لی
 ها در پیشــگیرياکسیدانی ترکیبات باعث اثربخشی آنآنتی

هــا مخصوصــا آلزایمــر، و درمان تعداد زیــادي از بیماري
  .)27،28(شودپیري زودرس، سمیت کبدي و کلیوي می

  

  سپاسگزاري
ــه حاصــل  ــن مقال ــراي ای ــان نامــه دکت بخشــی از پای

 1102-1396(شــماره باشد می تر علی داووديتخصصی دک
). IR.MAZUMS.REC1398.113و کـــد اخـــالق 

بدینوسیله از زحمات معاونت و پرسنل محترم پژوهشــی، 
آزمایشگاه فارماکوگنوزي دانشکده داروسازي و پرسنل 

  گردد.می تشکر و قدردانیپزشکی مازندران علوم دانشگاه 
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