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چکیده
گیاه دارویی سالویا (مریم گلی) از تیره نعناعیان دارای  61گونه در ایران میباشد که  17گونه آن انحصاری کشورمان است .این جنس گیاهی
به طور گسترده در ایران و سایر نقاط جهان دارای استفاده دارویی و غذایی است .خواص دارویی متعددی از جمله ضدمیکروبی ،مهار آنزیمی،
ضدسرطان و ضد دیابت برای اسانس ،عصاره و ترکیبات خالص بهدست آمده از این جنس گزارش شده است .در پژوهش حاضر گونه

Salvia

 syriacaکه از شهرستان ارومیه جمع آوری شده بود ،مورد مطالعه فیتوشیمیایی قرار گرفته و ترکیبات شیمیایی عصاره استونی آن برای اولین بار
در ایران آنالیز شد .استخراج عصاره به روش ماسراسیون و حذف حالل با استفاده از دستگاه تقطیر در خأل چرخان انجام شد .جداسازی اولیه
با استفاده از ستون کروماتوگرافی منجر به حصول  18فراکسیون گردید .با انجام خالصسازی بیشتر برروی فراکسیون  15به روش
کروماتوگرافی صفحهای ،یک ترکیب سفید پودری بهصورت خالص بهدست آمد .برای تعیین ساختمان ملکولی ترکیب بهدست آمده از
آنالیزهای  NMRیک بعدی ( 1HNMRو  )13CNMRو دو بعدی ( HMBC, HMQCو  )NOESYاستفاده شد .در نهایت ترکیب داکسترول با
فرمول ملکولی  C35H60O6شناسایی گردید شکل (.)1

شکل  -1ساختار ملکولی داکسترول

کلید واژه :سالویا ،داکسترول ،فیتوشیمی ،خالصسازی
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مقدمه
با توجه به این که گیاهان از گذشتههای دور در درمان

استفاده از هگزان -اتیل استات صورت گرفت .بررسی اولیه

بسیاری از بیماریها مورد استفاده قرار میگرفتند و با

با  TLCانجام شد و در مجموع  18فرکشن حاصل شد.

گذشت چند دهه از مصرف داروهای شیمیایی امروزه با

کروماتوگرافی صفحهای مقدار  200میلیگرم از فرکشن 15

عوارض ناخواستهای از این داروها رو به رو هستیم توجه

بر روی  20پلیت بارگذاری شده و با حاللهای کلروفرم

دانشمندان پزشکی به استفاده از طبیعت در درمان بیماریها

متانول با نسبت  1:5در تانک حالل قرار گرفت .باند مربوطه

معطوف گشته است .امروزه در اکثر کشورها گیاهان به-

با  0/4 Rfجداسازی و خالصسازی شد.

عنوان منبع منحصر به فردی در تهیه داروها محسوب می-

شناسایی ساختار ترکیب خالص ماده خالص حاصل که به

شوند و داروهای بهدست آمده از این منبع خدادادی همواره

شکل پودر سفید بست آمد ،برای آنالیز  NMRهای یک و

تأمینکننده سالمت انسانهاست .در این مطالعه عصاره

دوبعدی در حالل پیریدین دوتره حل شده و با دستگاه

استونی ریشه گونه  Salvia syriacaبرای اولین بار در ایران

بروکر  500 MHzطیفگیری شد.

مورد مطالعه فیتوشیمیایی قرار میگیرد .دارای مصارف
محلی مانند درمان تشنج ،دردهای مفصلی و سر گیجه و

یافتهها و بحث

میگرن ،کاهشدهنده قند خون و لرزش اندامها بوده و برای

حدود  50میلیگرم از ماده خالص بهدست آمد .مشاهده 35

بینظمی قاعدگی و دردهای قاعدگی بسیار نافع است.

پیک در طیف کربن و استفاده از طیفهای دوبعدی و

دارای خواص ضدعفونیکننده ،قابض و ضد نفخ میباشد.

گمارش پروتونها و کربنهای ترکیب نشاندهنده حضور
یک ساختمان استرولی متصل به یک واحد قندی بود.

مواد و روش ها

بررسی بیشتر و مقایسه دادههای حاصل با منابع منجر به

استخراج عصاره استونی مقدار  2کیلوگرم گیاه خشک در

شناسایی نهایی ساختار به عنوان یک استرول گلیگوزیدی

 10لیتر حالل استون به مدت یک هفته عصارهگیری شد.

بهنام داکسترول گردید (شکل  .)1طیفهای کربن و پروتون

این عملیات  3بار تکرار شد .حالل مربوطه با روتاری حذف

داکسترول به ترتیب در شکلهای  2و  3نشان داده شده

شد و عصاره خشک بهدست آمد.

است.

کروماتوگرافی ستونی  4گرم عصاره حاصل برروی 400
گرم سیلیکاژل در ستون بارگذاری شد .شویش گرادیانی با
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شکل  -2طیف  1HNMRدر حالل  Pyridine-d5در فرکانس 500 MHz

شکل  -3طیف  13CNMRدر حالل  Pyridine-d5در فرکانس 125 MHz

نتیجهگیری
نتایج حاصل حاکی از آن است که عصاره استونی ریشه
گیاه گونه  Salvia syriacaدارای متابولیتهای دارویی
ارزشمندی بوده و به بررسی فیتوشیمیایی بیشتری برای
یافتن ترکیبات بیشتر و جدیدتر نیاز است.
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