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  چكيده

  

گونه در جهان دارد و از اين بين،  130هاي پرجمعيت خانواده چتريان است كه بيش از  از جمله جنس (Ferula) نس كماج:مقدمه
  .گرفت گياهان متعلق به اين جنس داراي خواص دارويي بوده و در طب سنتي مورداستفاده قرار مي. شود يافت مي در ايران گونه 30

  هاي هوايي گياه تعيين ساختمان تركيبات موجود در عصاره كلروفرمي قسمت سازي و خالصاين پژوهش به منظور  :هدف
Ferula hirtella انجام گرفت.  
عصاره كلروفرمي . آوري شد از رويشگاه طبيعي خود واقع در آباده فارس جمع F. hirtellaدر اين تحقيق گونه  :روش بررسي

  .ا ستون كروماتوگرافي انجام گرفتسازي ب هاي هوايي اين گياه استخراج شد و سپس خالص قسمت
 دو كومارين به نام فارنسيفرول  F. hirtella براي اولين بار از عصاره كلروفرمي انجام كروماتوگرافي ستوني با :نتايج

C (Farneciferol C) پرنين و آملي (Umbelliprenin)  و يك استروئيد به نامβ- استيگماسترول (β-stigmasterol)  جداسازي
  .انجام گرفت 13C NMRو  1H NMRهاي طيفي  شناسايي آنها با استفاده از داده د وش

  باشند و ها مي از دسته كومارين F. hirtellaهاي هوايي گياه  عمده تركيبات عصاره كلروفرمي قسمت :گيري نتيجه
β- استيگماسترول براي اولين بار در عصاره كلروفرمي اين گونه به دست آمد.  

  

  ، كومارينCفارنسيفرول  چتريان،، استيگماسترول آمبليپرنين،، Ferula hirtella :واژگان گل
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  مقدمه
. گويند در فارسي به اين گياه كما، باريجه يا آنقوزه مي

هاي پرجمعيت خانواده چتريان است  جنس كما از جمله جنس
در  گونه 30گونه در جهان دارد و از ميان آنها  130كه بيش از 

چندساله و  انيگياه ها، گونه اين]. 1،2[شود  ييافت م ايران
در  بياباني غالباً در مناطق كوهستاني و گاهيهستند كه دائمي 

آسياي ميانه، شوروي سابق، ايران، افغانستان، تركيه و چين 
تاكنون بر روي تركيبات اين جنس كارهاي مختلفي . اند پراكنده

لف از جمله هاي مخت انجام گرفته است و تركيباتي از دسته
، ]7،8،9،10،11[ ها ، كومارين]3،4،5،6[ها  ترپن ييسزكو

 ]14[گليكوزيدها   كومارين و اخيراً ]12،13[ تركيبات گوگردي
  .اند شناسايي شده

دست آمده از  گرفته بر روي تركيبات به در تحقيقات انجام
، مواد بيولوژيك با اثرات مختلف از جمله مهار گياهاناين 

هاي ميكروبي، ضدسالك، ضدويروس،  هتشكيل رنگدان
هاي سرطاني  ضدمايكو باكتريوم، القاكننده آپوپتوز سلول

مالنوما، مهاركننده ماتريكس متالوپروتئيناز، پيشگيري از سرطان 
  .]15[و غيره شناسايي شده است 

ترين گياهان اين جنس كه در طب گذشته سابقه  مهم
كه  F. assa-foetida و F. gumosa: مصرف دارند عبارتند از

كند و خواص دارويي دارد  گونه آخري توليد اولنوگم رزيني مي
   هاي اطالعاتي و چكيده طبق تحقيقي كه در بانك ].16 -  19[

گونه گزارشي از تحقيق بر  هاي شيمي انجام گرفت، هيچ نامه
هاي هوايي اين گونه يافت نشد، لذا  ي قسمت روي عصاره

استفاده  ين گياه براي تحقيق موردهاي هوايي ا ي قسمت عصاره
  .قرار گرفت

  
  ها مواد و روش

  آوري و تعيين نام علمي گياه جمع
به منظور جداسازي و  F. hirtellaهاي هوايي گياه  قسمت

از رويشگاه طبيعي آن در اطراف  شناسايي تركيبات عصاره،
سسه تحقيقات ؤآوري و در م شهر آباده در استان فارس جمع

  .دشاتع ايران تعيين نام علمي ها و مر جنگل
  

  

  استفاده هاي مورد مواد و دستگاه
دماي ذوب محصوالت با استفاده از دستگاه الكتروترمال 

در لوله موئين گرفته شده و به صورت تصحيح نشده،  9100
با استفاده از  1H NMRهاي  طيف .ده استشگزارش 

، ثبت Bruker AQS AVANCE (300 MHz)اسپكترومتر 
استفاده  UVاز دستگاه  TLCبراي مشاهده لكه . ستده اش

كلروفرم  NMRهاي  حالل مورد استفاده در طيف. شده است
هاي  جايي در صد بوده و جابه 5/99دوتره با درصد خلوص 

هاي مورد استفاده  حالل باشد مي ppmشيميايي برحسب 
همگي از شركت مجللي تهيه شده است و بعد از تقطير مورد 

سيليكاژل مورد استفاده در جداسازي با . گرفت ار مياستفاده قر
و سيليكاژل مورد استفاده در جداسازي  60 سيليكاياستفاده از 

مخصوص كروماتوگرافي اليه  TLCبا استفاده از صفحات 
  .بود GF254نازك با معرف 

  
  گيري و جداسازي مواد عصاره

هاي هوايي گياه  گرم از قسمت 600گيري  به منظور عصاره
Ferula hirtella ساعت در حالل  48، خرد و به مدت

ي  ساعت عصاره 48پس از گذشت . شدخيسانده كلروفرم 
ي دوار در فشار كاهش  د و توسط تبخيركنندهشحاصل صاف 

اين عمل سه . دشگراد تغليظ  درجه سانتي 40يافته در دماي 
  مرتبه تكرار شد تا بتوان بيشترين عصاره ممكن را از گياه 

ي حاصل در حمام آب گرم در حداقل  عصاره. ت آورددسه ب
زدايي در  ساعت به منظور چربي 48د و به مدت شمتانول حل 

ي حاصل صاف  ساعت عصاره 48پس از . فريزر قرار داده شد
ي دوار  توسط تبخيركنندهمجدداً. دشها از آن جدا  شد و چربي

يب و به اين ترتتبخير در فشار كاهش يافته، متانول عصاره 
  .عصاره جهت كروماتوگرافي ستوني آماده شد

  

ي  زدايي، عصاره گيري و چربي پس از اتمام مراحل عصاره
اي  هاي غليظ قهوه به صورت مخلوط) گرم 7/22(باقيمانده 

ي  دهنده ي اجزاي تشكيل جداسازي اوليه. رنگ به دست آمد
 هاي ستون. عصاره با استفاده از كروماتوگرافي ستوني انجام شد

مورد استفاده در اين مرحله و مراحل بعدي از لحاظ اندازه و 
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به  .ابعاد متناسب با مقدار نمونه تزريقي به ستون انتخاب شدند
ي موردنظر  منظور وارد كردن نمونه به ستون، عصاره

 )متر ميلي 063/0 -2/0(سپس سيليكاژل  .دركلروفرم حل شد
 دواري  خيركنندهبه تدريج به آن اضافه شد و حالل آن توسط تب

ي تثبيت  تبخير شد تا زماني كه يك پودر يكنواخت از عصاره
در حالي كه شير ستون . شده روي سيليكاژل به دست آيد

 ژلكروماتوگرافي بسته بود و حالل كمي روي سطح سيليكا
. پودر يكنواخت سيليكاژل و عصاره اضافه شد ،وجود داشت

ت متفاوت جداسازي هايي با قطبي پس از آن با افزايش حالل
هگزان  -nغيرقطبي  د به اين ترتيب كه از حالل كامالًشانجام 

  سپس با افزايش اتيل استات طبق جدول شروع شد و 
  

هايي كه در  حجم حالل. افزايش يافت قطبيت 1-4هاي  شماره
هاي  و حجم فركشنليتر  ميلي 100د، شهر نوبت اضافه 

در نهايت ستون . بودتر لي ميلي 75آوري شده در هر ارلن،  جمع
باقيمانده از ستون خارج  يبا متانول شسته شد تا تمامي اجزا

، كروماتوگرافي )عدد 47(هاي به دست آمده  از فركشن. شود
هاي سيليكاژل روي  با استفاده از ورقه (TLC)اليه نازك 

 TLCهاي حاصل از  با توجه به داده. آلومينيوم انجام شد
در ادامه نيز جهت . ديگر اضافه شدندهاي مشابه به يك فركشن
ها از كروماتوگرافي ستوني مجدد  سازي بيشتر فركشن خالص

با (ي نازك  ، كروماتوگرافي اليه)تر هاي كوچك با ستون(
  .و نوبلور كردن استفاده شد) اي استفاده از صفحات شيشه

 
  مگاهرتز در حالل كلروفرم دوتره NMR 300در  Cهاي فارنسيفرول  ها و كربن جابجايي شيميايي پروتون -1جدول شماره 

پروتون/شماره كربن  H (ppm)δ ييي شيميايجابجا C (ppm)δ ييي شيميايجابجا 

1 - - 
2 7/161  - 

3 6/112  26/6  d 

4 2/143  66/7  d 

5 5/128  38/7  d 

6 8/112  87/6 dd 

7 9/160  - 
8 3/101  - 
9 5/155  - 
10 1/112  - 

'1  1/65  6/4 d 

'2  3/118  4/5 br t 

'3  2/142  - 
'4  3/39  06/4  m 

'5  5/25  2/1  m 

'6  9/54  95/1  m 
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 -1جدول شماره ادامه 

پروتون/شماره كربن  H (ppm)δ ييي شيميايجابجا C (ppm)δ ييي شيميايجابجا 

'7  7/85  - 
'8  2/38  45/1  m 
'9  4/25  5/1  m 
'10  3/86  7/3 br t 
'11  9/44  - 
'12  8/25  05/1  s 
'13  1/23 03/1  s 
'14  6/18 34/1  s 
'15  5/16 77/1  s 

 
  مگاهرتز در حالل كلروفرم دوتره NMR 300در  پرنين هاي آمبلي ها و كربن جابجايي شيميايي پروتون -2جدول شماره 

پروتون/شماره كربن  H (ppm)δ ييي شيميايجابجا C (ppm)δ ييي شيميايجابجا 

1 - - 
2 7/161 - 
3 8/112  26/6  d 

4 3/143  64/7  d 

5 6/128  37/7  d 

6 6/118  5/6 br d 

7 162 - 

8 5/101  8/6 br d 

9 7/155  - 

10 3/112  - 

'1  1/65  6/4  d 

'2  113 48/5 br t 

'3  1/142  - 

'4  4/39  1/2  m 

'5  26 15/2  m 
'6  2/124  09/5 br t 
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 -2جدول شماره ادامه 

پروتون/شماره كربن  H (ppm)δ ييي شيميايجابجا C (ppm)δ ييي شيميايجابجا 

'7  1/135  -

'8  5/39  98/1  m 
'9  6/26  05/2  m 
'10  5/123  1/5 br d 
'11  1/131  -

'12  6/16 78/1  s 

'13  9/15 61/1  s 

'14  7/25 69/1  s 

'15  5/17  61/1  s 

 
  مگاهرتز در حالل كلروفرم دوتره NMR 300استيگماسترول در  - βهاي  ها و كربن جابجايي شيميايي پروتون -3جدول شماره 

پروتون/شماره كربن  H (ppm)δ ييي شيميايجابجا C (ppm)δ ييي شيميايجابجا 

1 3/37  - 
2 6/31  - 

3 8/71  52/3  m 

4 3/42  - 

5 8/140  - 

6 7/121  37/5 br d 

7 9/31  - 

8 9/31   44/1 m 

9 2/51  97/0  m 
10 5/36  - 
11 1/21  - 

   

12 8/39  - 

13 3/42  - 
14 9/56  97/0  m 
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 -3ادامه جدول شماره 

پروتون/شماره كربن  H (ppm)δييي شيميايجابجا C (ppm)δييي شيميايجابجا

15 5/24  - 
16 9/28  - 

17 9/55  13/1  m 

18 3/12  04/1  m 
19 4/19  02/1  m 
20 5/40  38/1  m 

21 1/21  69/0  d 

22 3/138  20/5 dd 

23 3/129  15/5 dd 

24 2/51  90/0  m 

25 9/31  57/1  m 

26 19 85/0  d 

27 2/21  84/0  d 

28 5/25  - 
29 9/11  81/0  t 

  

  نتايج
. بود )C )1اولين تركيب جداشده از اين گياه فارنسيفرول 

و جرم  4O30H24Сاين تركيب داراي فرمول مولكولي 
   و در دماي تقريباً باشد مي mol.g 49/382-1 مولكولي

  اين تركيب يكي از . شود ذوب مياد گر درجه سانتي 85
 ]20[است  F. assa-foetidaشده از گياه  تركيبات اصلي جدا
در ساختار اين تركيب  .تعيين شده بود و ساختمان آن قبالً

  .است آمده 1شكل شماره 

به صورت دو پيام -H 4و  H-3هاي  به پروتون مربوطپيام 
جفت شدگي  با ثابت ppm 66/7 و 26/6دوتايي به ترتيب در 

   ppm 87/6 در. اند ظاهر شده 1H NMRهرتز در طيف  5/9
  

  

هرتز  4/2و  8يك پيام دوتايي دوتايي با ثابت جفت شدگي 
پيام . باشد مي H-6هاي  شود كه مربوط به پروتون مشاهده مي

مربوط  ppm 73/3هرتز در  3/5دوتايي پهن با ثابت شكافتگي 
 ايي با جابجايي شيمياييپيام دوت. است H-10'هاي  به پروتون

ppm 61/4  هرتز نيز مربوط به پروتون  5/6و ثابت شكافتگي
'1-H در طيف كربن اين تركيب پيام مشاهده شده در . است

ppm 7/161 2 مربوط به گروه كربونيل است و به - c  نسبت
مشاهده  ppm 9/160نيز در  c-7پيام مربوط به . شود داده مي

ها در جدول  ها و كربن جابجايي شيميايي ساير پروتون .شود مي
  .آورده شده است 1شماره 
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   Cفارنسيفرول  -1شكل شماره 

به صورت دو پيام -H 4و  H- 3هاي  به پروتون مربوطپيام 
 5/9با ثابت جفت شدگي  ppm 66/7 و 26/6دوتايي به ترتيب در 

يك پيام  ppm 87/6 در. اند ظاهر شده 1H NMRيف هرتز در ط
شود  هرتز مشاهده مي 4/2و  8دوتايي دوتايي با ثابت جفت شدگي 

پيام دوتايي پهن با ثابت . باشد مي H- 6هاي  كه مربوط به پروتون
 H- 10'هاي  مربوط به پروتون ppm 73/3هرتز در  3/5شكافتگي 

و ثابت  ppm 61/4 پيام دوتايي با جابجايي شيميايي. است
در طيف . است H- 1'هرتز نيز مربوط به پروتون  5/6شكافتگي 

مربوط به گروه  ppm 7/161كربن اين تركيب پيام مشاهده شده در 
نيز  c- 7پيام مربوط به . شود نسبت داده مي c - 2كربونيل است و به 

ها  جابجايي شيميايي ساير پروتون .شود مشاهده مي ppm 9/160در 
  .آورده شده است 1در جدول شماره ها  و كربن
كه از اين تركيب جدا شده است يك  دومياي  ماده

ترپن  ييي سزكو دار شده است كه به دسته كومارين پرنيل
 Ferulaها تعلق دارد و در بسياري از گياهان جنس  كومارين
فرمول . است) 2( پرنين نام اين تركيب آملي. شود يافت مي

 g.mol 5/366-1 رم مولكولي آنو ج 3O30H24Сمولكولي آن 
ذوب گراد  درجه سانتي 59 - 57 ي دمايي در محدوده. است
  .آمده است 2در شكل شماره پرنين  ساختار آمبلي .شود مي

اين تركيب، يك پيام دوتايي با ثابت  1H NMRدر طيف 
شود كه مربوط به  ديده مي ppm 61/4 هرتز در 5/6شكافتگي 

يك پيام . تصل به اكسيژن استهاي گروه متيلن م پروتون
هرتز  3/6با ثابت شكافتگي  ppm 48/5 تايي پهن در سه

پيام مربوط به . باشد مي H - 2'مربوط به پروتون اولفيني 
 و 09/5 نيز به ترتيب در H -10'و H -6'هاي اولفيني  پروتون

ppm 11/5 پيام يكتايي پهن در. قابل رويت است ppm 83/6 
پيام مشاهده شده در . باشد مي H - 8 نيز مربوط به پروتون

ppm 1/161  2مربوط به گروه كربونيل است و به- c  ارتباط
و  14'، 13'، 12'هاي متيل  هاي مربوط به گروه پيام. شود داده مي

مشاهده  ppm 7/25 و 5/17، 9/15، 6/16به ترتيب در  15'
ها در  ها و كربن جابجايي شيميايي ساير پروتون. شده است

  .آورده شده است 2شماره  جدول
استيگماسترول  - βسومين تركيبي كه از اين گياه به دست آمده 

- 1و جرم مولكولي O48H29Сاست كه داراي فرمول مولكولي ) 3(

g.mol 17/412 گراد ذوب  درجه سانتي 155باشد و در دماي  مي
  .آمده است 3ساختار اين تركيب نيز در شكل شماره . شود مي

  ي كوپل با  در نتيجه)  =CHگروه ( H-6 پيك مربوط به
7-H  هرتز در  8/4با ثابت جفت شدگيppm 37/5  دشظاهر .

  و  H-22نيز متعلق به  ppm 20/5پيام دوتايي موجود در 
23-H ي جفت شدن با يكديگر و همچنين  است كه در نتيجه

با پروتون مجاورشان به صورت يك پيام دوتايي دوتايي ظاهر 
به  ppm19/2 هم در  OHال مربوط به پروتون سيگن. شوند مي

در طيف كربن سيگنال . صورت يكتايي ظاهر شده است
مربوط به كربن اولفيني فاقد هيدروژن  ppm 1/141موجود در 

5- C  و  4/130، 3/137و سه پيام موجود درppm 1/122  به
 23و  22، 6هاي  هاي اولفيني شماره ترتيب مربوط به كربن

باشد  مي C -3مربوط به  ppm 3/72ام موجود در پي. باشند مي
به ميدان پايين جابجا  OHكه به دليل اتصال به اكسيژن گروه 

ها  ها و كربن پيام مربوط به برخي ديگر از پروتون. شده است
  .آورده شده است 3 شماره در جدول
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  پرنين آمبلي -2شكل شماره 

  

  
  استيگماسترول - β -3شكل شماره 

  

  بحث 
دو كومارين به نام  پس از انجام كروماتوگرافي ستوني

  پرنين و يك استروئيد به نام  و آملي Сفارنسيفرول 
β -  اين تركيبات در . دشاستيگماسترول جداسازي و شناسايي

ناسايي شده تحقيقات قبلي بر روي گياهان ديگر جداسازي و ش
اما در اين تحقيق موفق شديم اين تركيبات را براي اولين  ،بود

جداسازي و شناسايي  F. hirtella بار از عصاره كلروفرمي
، يكي از تركيبات اصلي جداشده از )C  )1فارنسيفرول. كنيم

است و براي پيشگيري از سرطان  F. assa-foetidaگياه 
اتيل : هگزان - nحالل  اين تركيب در نسبت. شد استفاده مي

، يك كومارين )2( پرنين آملي. جداسازي شد) 2:3(استات 
ها  ترپن كومارين ييي سزكو دار شده است كه به دسته پرنيل

   .شود يافت مي Ferulaتعلق دارد ودر بسياري از گياهان جنس 

  

اتيل : هگزان - nپرنين در نسبت حالل  در اين تحقيق آملي
گزارش شده است كه  .ده استجداسازي ش) 1:4(استات 

هاي قرمز در برخي از گياهان  پرنين از توليد رنگدانه آملي
، به عنوان عامل ضد تومور در برخي ]21[كند  جلوگيري مي

و همچنين به عنوان عامل ] 22[كند  ها عمل مي سرطان
يك ) 3(استيگماسترول  -β]. 23[رود  ضدالتهاب به شمار مي

هاي  كه به صورت تجاري از دانهفيتوسترول غيراشباع است 
ي اوليه در سنتز  آيد و به عنوان ماده دست مي سويا به

  طبق اطالعات موجود، . استروئيدهاي دارويي كاربرد دارد
β -  استيگماسترول از گياهاني چونTypha latifolia و 

Ambroma augusta استخراج و جداسازي شده است ،
اتيل : هگزان - nالل اين تركيب نيز در نسبت ح]. 24،25[

ساختار اين تركيبات با . به دست آمده است) 1:3(استات 
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 همكار و حبيبي

 

و گرفتن  13C NMRو  1H NMRهاي طيفي  استفاده از داده
  .دشنقطه ذوب آنها شناسايي 
  و  Cارش از استخراج فارنسيفرول زاين مقاله اولين گ

  

در  Ferula hirtellaاستيگماسترول از گونه  - βپرنين و  آملي
  .باشد ن ميجها
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