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-يک نفتودي آنترون با اثرات متعدد فارماکولوژيکي ميهايپرسين  :زمینه و هدف

 Hypericum triquetrifoliumاي با نـام علمـي  راعي مزرعه گياه گل. باشد
Turra     ةگياهي است علفي، چند ساله و متعلـق بـه خـانواد Hypericaceae 

 ،هـدف . رويـد گونه گياهي در استان خوزستان به شکل خودرو مـي اين. باشدمي
-گياه گل راعي مزرعه ةساق ز برگ، گل وها اهايپرسين جداسازي و تعيين مقدار

  .است نيز تعيين بهترين اندام جهت استخراج ي وا
  ة، عصار)ساقه گل، برگ و(سازي گياه آوري و آمادهپس از جمع :روش بررسی 

هـا طيـف   براي تشـخيص هايپرسـين  . متانولي به کمک دستگاه سوکسله تهيه شد
-UVتري نانومتر با استفاده از دسـتگاه اسـپکتروفتوم   ۵۰۰-۶۲۰ ةجذبي در ناحي

Visible هـا بـه   تعيين مقـدار هايپرسـين  . گرفته و با طيف استاندارد مقايسه شد
روش اسپکتروفتومتري و با استفاده از منحني استاندارد هايپرسين در طـول مـوج    

nm ۵۹۰ انجام شد.  
ترتيـب  ساقه به گرم پودر خشک برگ، گل و ۱۰۰ها در ميزان هايپرسين :هایافته
هـا در  ميزان هايپرسـين  ،طبق اين نتايج. ديدگرم تعيين گرميلي ۱۵۰ و ۲۳۰، ۳۱۰

 . برگ نسبت به گل و ساقه بيشتر است
هـا در  ميزان هايپرسـين نشان داد که بدست آمده از اين تحقيق تايج ن :گیرينتیجه

 . برگ نسبت به گل و ساقه بيشتر است
  

بـنفش    يها، اسپکتروفتومتري مـاورا اي، هايپرسينگل راعي مزرعه: واژگان کلید
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  مقدمه
با نام  Hypericum triquetrifolium Turraاه يگ
 ةرياز ت يامزرعه يا گل راعيفردار  يگل راع يمحل

Hypericaceae ا، بدون کرک، سبز يپا ياهيباشد که گيم
 يهابرگ ي، دارا، پرساقه و انبوهيل به آبيسبز متماا يمات 

-يليم ۱-۲زرد رنگ به طول  يهاو گل يازهيسر ن -يمثلث
 باشديم متريليم ۵ -۳به طول  يمرغکپسول تخم ةويمتر و م

)۱( .  
، کردستان و فارس يهااستان در اهين گيدر کشور ما ا

علف صورت هب يامزرعه يگل راع. خوزستان پراکنده است
در مناطق گندم استان خوزستان  يهرز در مزارع زراع

  . )۲( ديرويمذه و دهدز يباغملک، ا
شامل  يامزرعه ياه گل راعيموجود در گ يهانونيک
باشد که قسمت اعظم آنها ين ميپرسين و پسودوهايپرسيها

ها را نيپرسيمنظور ها نيبد ،دهديل مين تشکيپرسيرا ها
ک ين يپرسيها). ۱شکل (نامند يز مين نيپرسيتحت عنوان ها

اثر  يباشد که دارايک ميناميدت فتويفعال  با آنترون يد نفتو
ها روسياز رترو و يعيوس ةه گستريبر عل يروسيو ضد

 باشديم HIV-۱و CMVو  HSV-2و  HSV-1شامل 
، ضد يخونضد کم اثر ين داراين همچنيپرسيها. )۳-۴(

 ي، الروکشيکشحشره، ضد سرطان، ضد استفراغ، يافسردگ
اه را ين گيکه ا يواناتيح. )۷-۵( باشديم يکروبيو ضد م

به نور حساس  نسبت در پوست علت تجمع آنخورند، بهيم
  . شونديم

 يامزرعه يگل راع ةکه عصاراست قات نشان داده يتحق
بر  يکروبيت ضد ميخاص ين موجود در آن دارايپرسيو ها
-وردهآاز فر يبعض). ۸( شدبايلوکوکوس مياستاف ةه گونيعل

مثل  ين در درمان اختالالت عصبيسيپريها يحاو يها
  ).۹(رد يگيمورد استفاده قرار م يدلواپس و ينگران

ن يپرسيو ها يامزرعه يگل راع ةعصار ياثر ضد درد
ت ين فعاليکه ا است دهيموجود در آن در موش به اثبات رس
باشد ين ميلن و نورآدرنايمربوط به مهار بازجذب سروتون

است  يدانتياکسيت آنتيفعال ياه دارايگ يمتانول ةعصار). ۱۰(
)۱۱.(  

زمان گل  يبهتر است در ابتدا ياه گل راعيگ يآورجمع
 يهان در انداميپرسيزان هايرا که ميز ،رديدادن صورت بگ
رسد يزان خود ميشکفتن به حداکثر م يمختلف در ابتدا

)۱۲.(  
م يها تصمنيپرسيقابل توجه ها يبا توجه به اثرات درمان

-ها از اندامنيپرسيابتدا ها يقاتين کار تحقيگرفته شد تا در ا

افته در استان يشيرو يامزرعه ياه گل راعيمختلف گ يها
ن ييتع ساقه و سپس در برگ، گل و يخوزستان جداساز

استخراج  ين اندام برايد و پس از آن بهترشومقدار 
   .ها مشخص گرددنيپرسيها
  

  یروش بررس
  اه يو خشک کردن گ يآورجمع
در اواخر بهار  يامزرعه ياه گل راعيگ ةساق برگ، گل و 
 ياز مزارع گندم اطراف روستا ۱۳۸۷ل تابستان سال ياوا و

) شمال استان خوزستان(ذه يتوابع شهرستان ا گرد ازباران
 Hypericum( آن ينام علم .ديگرد يآورجمع

triquetrifolium Turra ( يشناساهيتوسط بخش گ 
 يوميبار هر ةو نمونن ييتع قات استان خوزستانيمرکز تحق

 يداروساز ةدانشکد يوم گروه فارماکوگنوزيبار هر در اهيگ
اتاق و در  يدر دما اهيمختلف گ يهااندام .شد ينگهدار

تا هنگام  اب کردنيپس از آس روز خشک و ۱۴مدت ه بهيسا
خنک و خشک   ياو در جدر ظروف کدر  شيآزما

  .شدند ينگهدار
  اهيگ ةثرؤاستخراج مواد م

شده ابياه آسيگ يهاگرم از ساقه، برگ و گل ٥٠مقدار 
متانول  يدروالکليو با حالل ه شدطور جداگانه وزن هرا ب
v/v ۵۰ ساعت  ۵مدت و دستگاه سوکسله به درصد  

ها پس از صاف کردن، توسط عصاره. انجام شد يريگعصاره
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ظ يگراد تغليسانت ةدرج ۵۰ يدر دما ر در خأليتقطدستگاه 
  .شدند

  ن يپرسيستخراج هاا
 Dodgeو  Knoxن طبق روش يپرسيها يجداساز
ک از يگرم از هر  ۵به طور خالصه، هب. )۱۳( انجام شد

اضافه ) ۹۰: ۱۰(استون: آب حاللمخلوط  ،هااندام ةعصار
. شدهمزده  يسيهمزن مغناط باقه يدق ۱۰مدت د و بهيگرد
ف دکانتور منتقل و يق به پس از صاف کردن ياستون ةعصار

دها يئکاروتنو يعمل جداساز ،وم اتريتر پتروليليليم ۲۰ با
 ۳۵ يدر دما يينها ياستون ةعصار .انجام شد ليوکلروف
   .ديظ گرديتغل تحت خأل گراديسانت ةدرج
-هب يهاها در عصارهنيپرسيمنظور اثبات حضور هابه
ک از يهر  ةعصار ،TLC يهاصفحه ير روآمده، بدست
اساس  سه شد و برين استاندارد مقايپرسيها با هااندام
متانول  -گرفته، مخلوط کلروفرمصورت ةياول شاتيآزما

  .ده شديبرگزحالل  عنوانهب) ۱:۳(
  ياهيته TLCبا  هانيپرسيص هايتخل مراحل 
صورت هب برگ، گل و ساقه يهاگرم از عصارهيليم ۵۰

و عمل  يگذارلکه TLC يهاصفحه يرو داگانهج
حالل کلروفرم ـ  يروشيها با پعصاره ياجزا يجداساز
رنگ مربوط به  قرمز ينوارها .انجام شد )۱:۳( متانول
. شدحل  درصد v/v ۵۰  در اتانول و هديتراش هانيپرسيها
با دور وژ يفي، از سانترهاکاژل نمونهيليجدا کردن س يبرا
نان از جدا شدن کامل يور اطمظنمبه. ه شداستفادن ييپا
با اتانول  ياشهي، آن را در ستون شکاژليليها از سنيپرسيها

تر يليليم ۵ن به حجم يپرسيها يشسته و سپس حالل حاو
  .رسانده شد
ه قرار داد   TLCيدر حالل انتخاب کاژليلين سيهمچن

در طول موج  يو جذب آن را با دستگاه اسپکتروفتومتر شد
ه بکاژل يلينانومتر خوانده و مشخص شد که خود س ۵۹۰

  . در جذب ندارد يعنوان شاهد اثر
  

  استاندارد  ةيته
و با  O8 C30 H16 يفرمول مولکول(ن يپرسياستاندارد ها
گرم از يليم ۱به مقدار ) Mw=504.43 يجرم مولکول

  . شد هيآلمان ته  Rothشرکت 
  ارد استاند ةنمون يون برايبراسيکال يرسم منحن
با  ييهامحلول( استاندارد ةاز نمون يمتفاوت يهاغلظت

 ۰۴/۰، ۰۰۷۵/۰، ۰۰۵۸/۰، ۰۰۲۸/۰، ۰۰۱۵/۰، ۰۰۰۶/۰غلظت 
 ۵۰۰ـ ۶۲۰ ةيف آنها در ناحيو طه يته) متريليگرم بر ميليم

 عنوان شاهدهبا اتانول ب دستگاه نانومتر بعد از صفر کردن
) ژاپن( SHIMADZUمدل  توسط دستگاه اسپکتروفتومتر

  . ديثبت گرد
  افت ين بازييتع

، طبق دو فرمول روش يريگن صحت اندازهييتع يبرا
  . روش محاسبه شد ير بازدهيز

               شدهنيين تعيپرسيمقدار ها
  مقدار هايپرسين واقعي

     شدهنيين تعيپرسيمقدار ها
  شدهن اضافهمقدار هايپرسي

  ) دقت( يريپذتکرار
 mlزان جذب غلظت ين دقت روش، مييتع يبرا
با  رو هر روز پنج با يچهار روز متوالاستاندارد در  ۰۰۲۸/۰

) CV )Coefficient of Variationدستگاه خوانده و 
  . شدن ييآنها تع
  

  هاافتهی
خشک مربوط به هر کدام از  ةوزن عصارج مربوط به ينتا
گرم  ۱۰۰ساقه در  در برگ، گل و هانيپرسيزان هايها، ماندام

ــک، باز  ــودر خش ــپکتروفتومتر يپ ــت روش اس ــي، تعياف ن ي
ـ ييب تغيضر ةسيو مقا روش يريتکرارپذ ن روزهـا و  يرات ب

  . آورده شده است ۵تا  ۱در جداول درون روزها 
بنفش مربوط به  يماورا ياسپکتروفتومتر يهافيج طينتا
اه گـل  يـ گ ةساق برگ، گل و يهان استاندارد و نمونهيپرسيها

 (b)درصد افتيباز= 

 (a)درصد افتيباز= 
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R=CH3, Hypencin 
R=CH2OH, Pseudohypericin 

 

ب در يـ ترتبـه ) نـانومتر  ۶۲۰-۵۰۰ ةيدر ناح( يامزرعه يراع
   .آمده است ۶-۳ يهاشکل

 مربـوط بـه غلظـت اسـتاندارد،     يهان جذبييپس از تع
در  ppm ۵/۷تـا   ۶/۰ يغلظتـ  ةيـ ون در ناحيبراسيکال يمنحن

) درصـد  v/v ۵۰(نـانومتر در حـالل اتـانول     ۵۹۰طول موج 
  .)۲ نمودار( ديرسم گرد

 
  اه بر حسب گرمیگ ۀدست آمده از برگ گل و ساقهخشک ب ةعصارر درصد یمقاد :1جدول 

  )w/w(درصد   اهياندام گ
  ۴۸/۲۳  برگ
  ۲۳/۲۲  گل
  ۴/۱۶  ساقه

  
  

  
      

  
  

  هیپرسینساختمان شیمیایی هیپرسین و پزودو: 1شکل 
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 ppm 5/7تا  6/0 یغلظت ۀین در ناحیپرسیون هایبراسیخط کال یمنحن :2 نمودار

  

  )يریگبار اندازه 3ن یانگیم( هاک از اندامیگرم پودر خشک در هر 100ن در برگ، گل و ساقه در یپرسیر هایمقاد :2جدول 
  
  
  
  

  هانیپرسین مقدار هاییدر تع UV-Visibleافت روش یج بازینتا :3جدول 
  افتيدرصد باز  اندام
  ۱۰/۱۰۲  برگ
  ۲۰/۱۰۲  گل
  ۷۵/۹۶  ساقه

  
   mg/ml 0028/0غلظت  يبرا) يریپذتکرار(ن دقت ییج مربوط به تعینتا :4جدول 

  راتييب تغيضر درصد  )mg/L( غلظت نيانگيم  منبع
 ۰۱۴/۰  ۷۹/۲  اولروز 

  ۰۰۶/۰  ۱۳/۳  روز دوم
  ۰۱۰/۰  ۳  روز سوم
  ۰۰۶/۰  ۱۴/۳  روز چهارم

  

  گرم پودر خشک ۱۰۰ن ها در يپرسيگرم هايليم  اندام
  ۳۱۰±۰۵۱/۰  برگ
  ۲۳۰±۰۲۸/۰  گل
  ۱۵۰±۰۲۲/۰  ساقه
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    mg/ml 0028/0غلظت  ين روزها و درون روزها برایرات بییب تغیضر ۀسیج مقاینتا :5جدول 
  راتييب تغيضر  منبع

  ۰۳۶/۰  ن روزهايب
  ۰۰۹/۰  درون روزها

  
  

  نانومتر 620-500ه ین استاندارد در ناحیپرسیهابنفش ماوراء يف اسپکتروفتومتریط: 3 نمودار
  

 
  نانومتر 620-500 ۀیدر ناح  Hypericum triquetrifoliumبرگ ن یپرسیبنفش ها يماوراف یط: 4 نمودار
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  نانومتر 620-500 ۀیدر ناح Hypericum triquetrifoliumن گل یپرسیبنفش ها يف  ماورایط: 5 نمودار

  

  
 نانومتر 620-500 ۀیدر ناح  Hypericum triquetrifolium ۀن ساقیپرسینفش هاب يماوراف یط: 6شکل 
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  بحث
ن توجه يپرسيها، خصوصاً هانونير آنتراکياخ يهادر سال

ه به خود يو تغذ ييعلوم دارو ةنين را در زمياز محقق ياريبس
ن بـه  يپرسـ يها يبرا يتاکنون اثرات مختلف. جلب کرده است

تـوان بـه اثـرات ضـد     يآن جملـه مـ  از . ده اسـت ياثبات رس
دان و ضـد سـرطان،   ياکسـ يگرن، اثرات آنتي، ضد ميافسردگ

-مزرعه ياه گل راعيگ. و ضد التهاب اشاره کرد يضد باکتر

ـ عنـوان  را بـه توان آنيباشد و مين ميپرسيها يحاو يا ک ي
-ن بـه يپرسـ يها يمت برايمنبع فراوان، در دسترس و ارزان ق

  . شمار آورد
 ةين گام جهت تهيگر، نخستيد ياهيب گيترک همانند هر

ن ين مقدار اييو تع يي، شناساييدارو ةن ماديا ةصرفمقرون به
 يق با روشين تحقيلذا در ا. ستا آنها ياهيب از منابع گيترک

و  يي، شناسـا يسـاز ر اقـدام بـه جدا  يپذساده، ارزان و تکرار
ـ مختلف گ يهااندام ن ازيپرسين مقدار هاييتع  ياه گـل راعـ  ي

  . شد يامزرعه
 ۱۰۰ن در يپرسـ ينشان داد که مقـدار ها  يريگج اندازهينتا

ـ ترتسـاقه بـه   گرم پودر خشک برگ، گـل و  -يلـ يم ۳۱۰ب ي
ـ باشد که بر طبق ايگرم ميليم ۱۵۰گرم و يليم ۲۳۰گرم، ن ي
شـتر  يسـاقه ب  ن در برگ نسبت به گـل و يپرسيزان هايج مينتا

  . است
ــيمقا ــا ةس ــج طينت ــتاندارد ه UVف ي ــيااس ــا يپرس ن ب

ـ شـده از گ استخراج و خـالص  يهانيپرسيها  ياه گـل راعـ  ي
ـ در ا يناخالصـ  ينشان داد مقدار کمـ  يامزرعه هـا  ن انـدام ي

   .شتر استيزان آن در ساقه بيرسد مينظر موجود دارد که به
ــتغ ــدام يهــانيپرســير هايرات مقــاديي مختلــف  يهــاان

Hypericum triquetrifolium  در مراحل مختلف رشد
ج ينتـا . ه مورد مطالعه قرار گرفته بودياه رشد کرده در ترکيگ

-برگ و اندام يهانيپرسيزان هايکه م است ق نشان دادهيتحق

ن مقدار يشتريوه بيل ميو تشک يدهدر هنگام گل يشيزا يها
ش رشـد  ين مواد بـا افـزا  يکه مقدار ايدر حال است؛ را داشته

 يهاسه با اندامير مقاها دبرگ. ابدييها کاهش ماه در ساقهيگ

 يبات نفتودين ترکياز ا يباالتر يهاها غلظتو ساقه يشيزا
  ). ۱۴( آنترون داشته است
مختلف و  يهااندام يهانيپرسير هايمقاد يمطالعه بر رو

ــگ در مراحــــل مختلــــف رشــــد  Hypericumاهيــ

triquetrifolium نشـان  ) ونـان ي(کرت  ةريموجود در جز
ـ ل مين و در هنگام تشـک يباالتر يدهداد که در شروع گل وه ي

  ). ١٥( ده بودين ثبت گرديپرسين مقدار هايکمتر
ـ ن در گيپرسيها ن مقدارييدر جهت تع يقات قبليتحق اه ي
ـ که م است نشان داده يامزرعه يگل راع ن در يپرسـ يزان هاي

 يبـرگ دارا  شتر است و حدوداًيبرگ نسبت به گل و ساقه ب
باشـد  يگرم پودر خشک مـ  ۱۰۰ن در يپرسيگرم هايليم ۳۶۰

)۱۶.(  
  

  يریگجهینت
ق حاضـر نشـان داد کـه    يه بدست آمده از تحقيج اولينتا

تواند منبع يآن، م يهابرگ خصوصاً يامزرعه ياه گل راعيگ
هـا  نيپرسـ يها يمناسب، ارزان و در دسترس جهت جداساز

دن يجهت رسـ  يشتريقات بيالبته تحق .دريمورد توجه قرار گ
مـورد   ياهيبات از منبع گين ترکيانبوه ا يازبه مراحل جداس

  .از استين
مـوثر در   يفاکتورهـا  يشـتر رو يشود با کار بيشنهاد ميپ

نـدمان  ش رايهـا، بـا افـزا   نيپرسـ يها ياستخراج و جداسـاز 
  .شود يسازنهي، روش بههااستخراج و کاهش ناخالصي

  
  یقدردان
ـ مصـوب از پا  يقـات يق حاضر از طرح تحقيتحق  ةنامـ اني

له از معاونـت  يوسـ نيو بـد ت اسـ  استخراج شده ييشجودان
شـاپور اهـواز کـه    يجنـد  يدانشگاه علـوم پزشـک   يپژوهش
-يمـ  يطرح را بر عهده داشتند تشکر و قدردان يت ماليحما
  .شود
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Abstract 

Isolation and Determination of Hypericins from Different Parts of 
Hypericum triquetrifolium Turra Grown in Khozestan by UV/Visible 

Spectrophotometry 

Nasrin Aghel 1*, Zahra Ramezani 2, Haniyeh Jalalitalab 3  
 
 

 
Background & Objective: Hypericin is a naphtodianthrone with 
multiple pharmacologic actions. Hypericum triquetrifolium Turra 
grows in different part of Iran. The aim of the present study was to 
isolate and determine the quantity of hypericins in different parts 
(leaf, flower and stem) of this plant grown in Khozestan province. 
Matrials & Methods: Different parts of Hypericum triquetrifolium 
Turra (leaf, flower and stem) were collected and extracted with 
methanol 50% using soxhlet apparatus. Hypericin was determined 
using UV/Visible spectrophotometer at 590 nm. 
Results: The percents of hypericin in leaves, flowers and stems 
were 310, 210 and 150 mg/100g, respectively. 
Conclusion: Leaves and flowers of Hypericum triquetrifolium 
Turra have considerable amounts of hypericin.  
 
Keywords: Hypericum triquetrifolium Turra, Hypericin, 
UV/Visible spectrophotometry. 
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