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چکیده
معموالً دو روش پرکوالسیون و سوکسله برای عصارهگیری ترکیبات گیاهی بهکار میرود و روش مایکروویو روش جدیدتری است در این تحقیق
با دو روش سوکسیله و مایکروویو استخراج ترکیب آرتمیزینین از گیاه آرتمیزیا اسکوپاریا انجام گرفت .با توجه به استخراج آرتمیزینین از گیاه
آرتمیزیا اسکوپاریا جمع آوری شده از کرمان و مشهد با عالوه بر تنوع اقلیم تفاوت روش کار امکان انتخاب بهترین شرایط را در بین متغیرها ٬ممکن
میسازد .با توجه به اینکه ترکیب آرتمیزینین جذب خوبی توسط دتکتور  UV-VISندارد لذا این ترکیب را هیدرولیز و به ترکیب  Q260تبدیل
نموده (شکل )1سپس با استفاده از دستگاه  HPLCو داشتن نمونه استاندارد ترکیب آرتمیزینین کار غلظتسنجی را انجام شد ] .[ 1-2

شکل :1چگونگی تبدیل آرتمیزینین بهQ260

کلیدواژه :آرتمیزیا اسکوپاریا ،آرتمیزینین ،سوکسیله ،مایکروو
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برگ گیاه به مقدار  18گرم در -nهگزان به میزان  44 ccداخل

 -1مقدمه
قدمت شناخت خواص گیاه دارویی گیاهان شاید بیرون از
حافظه تاریخ باشد و یکی از دالیل مهم این قدمت ،حضور
باورهای مردم سرزمینهای مختلف در خصوص استفاده از
گیاهان دارویی است که ناشی از متابولیستهای ثانویه هستند
این ترکیبات ،مواد حاصل از سوخت و ساز ثانویه گیاهان
هستند که در اثر جذب ازت توسط گیاه تولید میشوند ،این
تولیدات ظاهراً اغلب برای خود گیاه بدون فایده هستند ولی بر
عکس اثرات درمانی آنها قابل توجه است .عموماً این مواد در
حالت طبیعی به طور خالص یافت نمیشوند و به حالت ترکیب
با ترکیبات دیگری هستند که به صورت مکمل اثرات آنها را
تقویت میکنند.
آرتیمیزینبین ترکیبی است (شکل )2که دارای گروه الکتون
پراکسید در ساختار خود است زمانی که پراکسید در ساختار
مادهای باشد در تماس با غلظت باالی آهن مثل سلولهای
سرطانی که در مقایسه با سلولهای نرمال سطح سلولی بیشتری
برای گیرندهها دارند باعث رهاسازی گونههای اکسیژن فعال و
ناپایدار شدن مولکول میشود و سلولهای سرطانی به دلیل
کمبود آهن از بین می روند ] .[9از دیگر اثرات آرتمیزینین
درمان ماالریا است .نتایج نشان داده است که این ترکیب
سریعتر از کلروکین موجب حذف انگل از گردش خون بیمار
میگردد و تب نیز در زمان کوتاهتری برطرف میشود و تاکنون
برای درمان بیش از  1/8میلیون بیمار مبتال به ماالریا مخصوصاً
ماالریا مغزی مورد استفاده قرارگرفته است ].[7-6-8-4

بالن بزرگ قرارداده بهطوری که نمونه کامالً به -nهگزان آغشته
گردید و حدود یک سانتیمتر حالل روی آن قرارگرفت .درب
بالن را با چوب پنبه بسته و پس از  24ساعت -nهگزان را جدا
نموده با قیف بوخنر و در مجموع نمونه سه بار با اتر نفت شسته شد
(پرکوالسیون) .سپس نمونه را از بالن خارج نموده و زیر هود
خشک گردید .بعداز چربیگیری ،مقدار  8گرم از پودر گیاه
پرکوله شده را داخل کارتوش سوکسیله اضافه نموده و از متانول به
عنوان حالل به مقدار 194 ccاستفاده شد .آنالیز با روش پری کالوم
انجام گرفت در این روش هیدرولیز ،حجم مورد استفاده برای
آنالیز با دستگاه  HPLCاز عصاره و نمونههای استاندارد به حجم
برابر خود از محلول  %2 NaOHجرمی افزوده شد و در حمام آب
قرار گرفت و سپس با استفاده از  pHمتر و اسید استیک 4/45
موالر خنثی و آماده تزریق به دستگاه گردیدو قبل از تزریق نمونهها
به دستگاه با فیلتر سرسرنگی بیوفیلد صاف شد .از محلولهای
آرتمیزینین

استاندارد

هیدرولیز

خالص

شده

در

غلظتهای ( 28 )ppmو 84و  144و  ،244با سرنگ 14µl ،HPLC
برداشته و به دستگاه  HPLCتزریق گردید.
از هر کدام از عصارههای هیدرولیز شده مقدار  8µlبهطور
جداگانه به دستگاه  HPLCتزریق گردید .با مقایسه زمان
پیکها در عصارهها با پیک مربوط به نمونه مشتق شده از
آرتمیزینین خالص ،پیک مربوط به مشتق آرتمیزینین در طیف
عصارهها شناسایی شد .شدت جذب ،زمان بازدارندگی و سطح
زیر پیکها از دستگاه مشخص گردید .سطح زیر پیک شناسایی
شده در عصارهها ،در معادله خط گذاشته شد و غلظت هر پیک
در حجم تزریق شده بهدست آمد و با تبدیل آن به حجم اولیه
عصاره که حاوی  8grپودر گیاه است ،غلظت و درصد جرمی
آرتمیزینین موجود در نمونههای مختلف این گیاه بر مبنای
144گرم پودر اندامهای هوایی خشک شده گیاه بهدست آمد.

شکل  :2آرتمیزینین

نمودار :1رگرسیون محلولهای استاندارد با غلظتهای متفاوت

peak area

 -2شرح آزمایش (یا روش محاسبات)
ابتدا گیاه پودرگردید ،نمونهگیاهی معموالً حاوی مقداری
چربیهای غیرقطبی وکلروفیل میباشند .برای جداسازی این مواد،
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مقایسه غلظت ترکیب آرتمیزینین استخراج شده از گیاه آرتمیزیا...

عصاره آرتمیزیا اسکوپاریا جمع آوری شده ازکرمان که پس از

مشخص گردید .از آنها رگرسیون خطی گرفته و معادله خط

چربیگیری توسط روش سوکسیله عصاره گیری شده بود.

بهدست آمد.

(118738+358101)/316567mg/L×2×0.015L
×1g/1000mg)/5=9.037×10-6

متغیرهای مورد بررسی در محاسبه درصد جرمیی آرتمییزینین
جمعآوری شده عبارت بودند از تنوع محل رویش و تاثیر آن

مقدار آرتمیزینین برحسب گرم در یک گرم از پودر نمونه

بیییر غلظیییت ترکییییب آرتمییییزینین و هیییمچنیییین بررسیییی

خشک گیاه عصاره آرتمیزیا اسکوپاریا جمع آوری شده از

روشهییای سوکسیییله و مییایکروویو و تییاثیر آن بییر میییزان

مشهد که پس از چربیگیری توسط روش سوکسیله عصاره

استخراج ترکیب آرتمیزینین.

گیری شده بود.

با توجه به بررسیها و محاسبات انجام گرفته گونه آرتمیزیا

(834929+358101)/316567(mg/L×2×0.015L
×1g/1000mg))/5=2.2611×10-5

مقدار آرتمیزینین برحسب گرم در یک گرم از پودر نمونه
خشک گیاهعصاره آرتمیزیا اسکوپاریا جمع آوری شده از
کرمان که پس از چربیگیری توسط روش مایکروویو عصاره
گیری شده بود.
(150842+358101)/316567(mg/L×0.05L
×1g/1000mg)/5=1.67×10-5

اسکوپاریا جمعآوری شده از مشهد دارای میزان بیشتری از
ترکیب آرتمیزینین میباشد و از طرفی در روش مایکروویو
میزان بیشتری از ترکیب آرتمیزینین استخراج شد .بنابراین
گونه مشهد به روش مایکروویو بهترین حالت ممکن را دارد.
بنابراین برای تولید این ترکیب در مقیاس صنعتی میتوان به
بررسیهایی از این دست توجه و از آن استفاده نمود.
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