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  31/3/96 تاريخ تصويب:                                           29/4/95تاريخ دريافت: 
  چكيده
خاصيت ملين بودن اين گياه دارويي به سنوزيدها، آلوئه امودين و ديانترون  است، محركي هانيملي دسته از سنا برگ :مقدمه

 اعمال يا و جراحي از قبل رودهي هيتخل يبوست،ي معالجه يباشند و براگردد كه همگي از مشتقات آنتراكينون ميموجود در آن برمي
  .رديگيم قرار استفاده مورد شكم،ي هيناحي ژهيوي هاشيآزما و

با  B سنوزيدي ثرهؤم يسازي استخراج مادهگيري از گياه سنا و بهينههاي مختلف عصارهروش ياين مطالعه با هدف مقايسههدف: 
  استفاده از روش آماري سطح پاسخ انجام شده است.

، استفاده از امواج خيساندن با هم زدن گيري شامل خيساندن،هاي مختلف عصارهروش سنا،براي استخراج عصاره گياه  :بررسي روش
هاي مختلف به كاربرده شدند. بهترين و در زمان درجه 60و  96فراصوت، استفاده از امواج مايكروويو و سوكسله با دو نوع حالل اتانول 

د. در شو استفاده از آزمون آماري آناليز واريانس يك طرفه انتخاب  B سنوزيدي ثرهؤروش با در نظر گرفتن ميانگين وزن عصاره و ماده م
  پرداخته شده است. B سنوزيدي ثرهؤم يسازي مقدار مادهسطح پاسخ به بهينه مرحله بعد با استفاده از روش آماري

، B ميانگين وزن عصاره استحصال شده و مقدار سنوزيدنتايج آزمون آناليز واريانس يك طرفه نشان داد كه با در نظر گرفتن نتايج: 
تواند در استخراج صنعتي و دارويي مطرح باشد. گيري از گياه سنا ميترين شيوه عصارهبه عنوان مناسبخيساندن با هم زدن روش 

دقيقه،  7/119، زمان 84دما برابر  افتد كهدرصد) زماني اتفاق مي 009/3مقدار ماده مؤثره (دهد كه بيشترين نشان ميسازي نتايج بهينه
  ميكرون باشد. 7/29و اندازه صافي برابر با  04/0نسبت ماده به حالل برابر با 

هاي عنوان يكي از بهترين روش به خيساندن با هم زدنگيري توان نتيجه گرفت كه استفاده از روش عصارهدرنهايت مي گيري:نتيجه
شده در  تحت تأثير شرايط بهينه معرفي B خروجي ماده مؤثره سنوزيد بازدهجداسازي عصاره گياه سنا در صنعت مطرح بوده و 

  بيشترين مقدار خود خواهد بود.
  يگيرعصاره، ، روش سطح پاسخB ، سنوزيدخيساندن با هم زدنگياه سنا،  :واژگانگل

601  



  شانزدهم، دوره چهارم، فصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1396شماره مسلسل شصت و چهارم، پاييز 

 

... مختلف يهاروش سهيمقا   

 

  مقدمه
هاي عظيم در توليد داروهاي بسيار مؤثر عليرغم پيشرفت

عنوان  شيميايي، داروهاي گياهي همچنان جايگاه خود را به
 طوري اند. بهها حفظ نمودهتركيباتي اثربخش در درمان بيماري

 80به گزارش سازمان جهاني بهداشت امروزه بيش از كه 
درصد مردم جهان هنوز هم براي درمان امراض خود از 

چهارم داروهاي  كنند. تقريباً يكتركيبات گياهي استفاده مي
و يا از اند گيري شدهجهان يا مستقيماً از گياهان عصاره

  .]1[شود ها استفاده مينتركيبات گياهي در ساخت آ
گياهان جنس سنا از جمله گياهان دارويي معمول در 

باشد. گياهان اين جنس يك ساله و به بسياري از كشورها مي
نمايند. اين اي بوده و در نواحي گرمسيري رشد ميصورت بوته

نواحي ساحلي دريا و ديگر  ها،گياهان در اطراف رودخانه
والً رشد متر معم 1400تا 1000مناطق مرطوب و در ارتفاع بين 

دو گونه از سنا كه در داروهاي گياهي به عنوان  .]1[كنند مي
 Cassia منبع اصلي مورد كاربرد دارند عبارتند از

angustifolia  وCassia acutifolia امروز گياه شناسان هر .
 Sennaها را به عنوان يك گونه و با نام دوي اين گونه

alexandrina Mill. از اسامي ديگر ]2[اند نام گذاري نموده .
، Eggptian senna ،Tinnerelly sennaتوان به اين گياه مي

East indian senna اي با اشاره نمود. اين گياه به صورت بوته
باشد. ساقه گياه به متر مي 2متر و به ندرت تا  1ارتفاع حدود 

 5تا  4رنگ بوده و در انتهاي آن صورت راست و سبز كم
ها به صورت متقابل، جفت و د. اين برگجفت برگ وجود دار

باشند. تيز ميهاي آنها به صورت كامل و نوكنازك بوده و لبه
اي و بزرگ هستند. ميوه ها به رنگ زرد متمايل به قهوهگل

عدد  6لوبيايي شكل، مستطيلي، فشرده و صاف بوده و حاوي 
. اين گياه حاوي تركيبات ثانويه شامل ]3[باشد دانه مي

باشد. ساكاريدها و موسيالژ ميها، فالونوئيدها، پلياكينونآنتر
اكينوني آن شامل ريين، امودين، ترين تركيبات آنترمهم

ها و غالف . برگ]1[باشد مي Bو  Aاوبتوسين و سنوزيدهاي 
گيرد يكي از اين گياه به عنوان دارو مورد استفاده قرار مي

بودن آن به دليل  ترين اثرات اين گياهان مسهل و ملينمهم
. از جمله اثرات ]3[باشد هاي موجود در آن ميوجود آنتراكنون

  شود شامل: اثرات فارماكولوژي كه به اين گياه نسبت داده مي
  

حفاظت كبدي، كاهش قند خون، ضدالتهاب، ضدباكتري و 
 .]1[باشد اكسيدان ميآنتي

 كه هستند وسيعي ثانويه تركيبات حاوي دارويي گياهان
 كه از آنجايي و هستند مهمي زيستي فعاليت اغلب داراي

 و غذايي دارويي، صنايع در وسيعي طور به هاي گياهيعصاره
گيري عصاره هايفناوري گيرند،مي قرار استفاده مورد بهداشتي

 منابع از را فعال تركيبات اين بتوانند تا گرفته قرار ارزيابي مورد
 كه روش خيساندن مانند سنتي هايروش استخراج نمايد. گياهي
 مقدار و بوده برزمان بسيار است، گرفتهمورد استفاده قرارمي هاسال

كليدي در  ياولين مرحله]. 4[كند مصرف مي حالل زيادي
گيري از آن عصاره ياستخراج تركيبات مؤثره از يك گياه نحوه

 شده، كيفيت و كميت آن به است. چراكه نوع تركيب استخراج
شده  هاي حاللي انتخابتحت تأثير اندام گياهي و سيستمشدت 

گيري نتيجه بايد گفت انتخاب روش مناسب عصاره قرار دارد. در
طور  ثره موجود در گياه را بهؤتواند كارايي استخراج مواد ممي

  ].5[چشمگيري افزايش دهد 
گيري عصاره هايروش براي زيادي تقاضاي دليل، به همين

 محافظ و كمتر حالل مصرف ميزان تر،كوتاه زمان با جديد
 گيري مانندعصاره جديد هايروش .دارد وجود زيست محيط
 گيري همراه، عصاره]6[ با امواج فراصوت گيري همراهعصاره

 فوق مايع با گيري همراهعصاره و ]7[امواج مايكروويو  با
 بسيار گياهان ازيي هااستخراج تركيب براي ]8- 10[ بحراني
 هاياين روش رهاي اخيدر سال .كنندمي عمل مؤثر و سريع
 از آنها استفاده موارد برخي و اندداشته زيادي پيشرفت جديد،

سازي فرآيند و بهينه اند.شده گزارش گياهي مواد استخراج در
هاي طراحي آزمايش رسيدن به شرايط مطلوب توسط روش

هاي سطح رسيدن به اين هدف از روش شود كه برايانجام مي
شود. به عبارتي در روش ها استفاده ميپاسخ آماري آزمايش
هاي آماري و رياضي براي اي از روشسطح پاسخ، مجموعه

شود كه پاسخ مطلوب آن سازي و آناليز مسائلي استفاده ميمدل
سازي آن پاسخ تحت تأثير چند متغير است و هدف ما بهينه

سازي بهينه يزمينه با توجه به نبود مطالعاتي در ].11[ باشدمي
اين گياه و با توجه به اثرات  يروش استخراج تركيبات مؤثره
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 و همكاران عنايتي

 

درماني ارزشمند آن، در اين مطالعه نشان داده خواهد شد كه از 
 gold عنوان هاي مورد بررسي (شامل سوكسله بهميان روش

standard ،استفاده از زدنخيساندن، خيساندن همراه هم ،
امواج فراصوت و يا امواج مايكروويو)، با توجه به عوامل زمان 

هايي در استخراج استخراج، چه روش يا روش بازدهو ميزان 
 باشند.بهينه مواد مؤثره دارويي گياه سنا كاراتر مي

  
  بررسي روش

  هاي گياه در راستاي انجام اين پژوهش، برگ
Senna alexandrina ويي تهران تهيه شد و پس از بازار دار

ييد گونه در هرباريوم دانشكده داروسازي دانشگاه علوم أاز ت
 نيا به آن تعلق گرفت. 1228035388پزشكي تهران، كد 

 شامل اول مرحله. است شده انجام جداگانه فاز دو در مطالعه
 خيساندن، شاملي ريگعصاره مختلفي هاروش سهيمقا

 از استفاده فراصوت، امواج از استفاده ،خيساندن با هم زدن
 دست به عصاره وزن اساس بر سوكسله و ويكروويما امواج
 مؤثره مقدارمادهي سازنهيبه به دوم مرحله در. است بوده آمده

 )SRM )Response Surface method روش به B سنوزيد
 منظور به .است شده پرداختهي ريگعصاره روش نيبهتري برا
 درنظرگرفتن با وي ريگعصاره مختلفي هاروش سهيمقا
 سه،يمقا موردي هاروش همهي براي شگاهيآزما ثابت طيشرا
 وشده  ختهير ابيآس در سناي شده خشك اهيگ گرم 150 ابتدا
ي صاف از حاصل پودر بعد مرحله در. شودمي ليتبد پودر به

  شود.داده ميعبور
 دري ريگعصاره مختلفي هاروشي برا كاري كلبخش 

  :است شده ذكر ريز
 ريغ( شوديم گرفته نظر در ثابت زمان ها،نمونهي تمامي برا. 1
  )خيساندن روش از
  .شوديم ردي ثابتي صاف از سنا، اهيگ پودر. 2
 4 تا حساسي ترازو با آمده دست به پودر از گرم 10 مقدار. 3

  .شوديم نيتوز هاروش همهي برا اعشار رقم
ي براي داروساز صنعت دري ريگعصاره جيرا حالل .4

 مختلف محدوده دو با اتانول،ي عنيي يدارو اهانيگ از استخراج
 كه گذشته مطالعات به توجه با ،)مقطر آب در درجه 60 و 96(

 انيب درجه 60 اتانول را سنوزيدها استخراجي برا حالل نيبهتر
 بر تيقطب زانيم ريثأت تا شد انتخاب استخراجي برا بودند، كرده

  .شود نييتعي ريگعصاره
 و اندازه همي تريل كي يدكانتورها از خيساندن روشي برا. 5
 همسانليتر ميلي 250 ارلن اي بشرها ازي بعدي هاروشي برا

  .شد استفاده
 استخراج روش 12 باال، در شده ذكر موارد اساس بر

  :شد گذاشته اجرا مرحله به و ميتنظ مختلف
  

 اتانول ليترميلي 100 + گرم 10 ساعت 24): 1( خيساندن  .1
  درجه 96
 اتانول ليترميلي 100+  گرم 10 ساعت 48): 2( خيساندن  .2

  درجه 96
 اتانول ليترميلي 100+  گرم 10 ساعت 24): 3( خيساندن  .3

  درجه 60
 60 اتانول ليترميلي100+  گرم 10 ساعت 48): 4( خيساندن  .4

  درجه
 96 اتانول ليترميلي 100+  قهيدق 30: خيساندن با هم زدن  .5

  درجه
 60 اتانول ليترميلي 100+  قهيدق 30: خيساندن با هم زدن  .6

  درجه
 اتانول ليترميلي 100+  گرم 10 ـه قيدق 30: فراصوت امواج  .7

  درجه 96
 اتانول ليترميلي 100+  گرم 10 - ه قيدق 30: فراصوت امواج  .8

  درجه 60
 96 اتانول ليترميلي 100+  گرم 10 -  قهيدق 30: ويكروويما  .9

  درجه
 60 اتانول ليترميلي 100+  گرم 10 -  قهيدق 30: ويكروويما  .10

  درجه
 96 اتانول ليترميلي 100+  گرم 10 - قهيدق 30: سوكسله  .11

  درجه
 60 اتانول ليترميلي 100+  گرم 10 - قهيدق 30: سوكسله  .12

 درجه

ذكر شده در باال هاي طراحي شده روش كار براي آزمايش
 بر اساس فارماكوپه گياهان دارويي بوده و جزئيات آن قبالً
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... مختلف يهاروش سهيمقا   

 

با توجه به اهميت روش خيساندن با  ].11[ منتشر شده است
  اين پژوهش، اين روش در زير شرح داده شده است.زدن در هم
  

  خيساندن با هم زدنعصاره گياه سنا به روش  استخراج
 ليترميلي 100 ،گرم پودر سنا 10به  شيآزما نيا انجامي برا
با سرعت  همزندستگاه  وسيلهبه و شداضافه درجه  96اتانول 
. اضافه كردن هم زده شددقيقه  30به مدت  rpm 500 چرخش

ربا باعث ايجاد شدن يك ميدان مغناطيسي در بِشرها آهن
شود (امواج الكترومغناطيس). بعد از گذشت نيم ساعت هر مي

از كاغذ  و مايع حاصل شده برداشته همزندو بِشر از روي 
درجه  96اتانول  ليترميلي 50صافي عبور داده شد. صافي با 

. تعيين زمان شدشست و شو داده شده و در زير هود خشك 
خشك شدن با استفاده از توزين وزن بشر و ثابت ماندن آن در 

  دو روز متوالي مشخص شد.
  

  هادر عصاره B ن مقدار سنوزيدييتع
ي اصل ثرهؤم باتيترك از كه B سنوزيد مقدار نييتعبراي 

 مورد ماده عنوان به هافارماكوپه اغلب در و باشديم سنا اهيگ
از  شود،يم استفاده آن وعصاره اهيگي ارزيابي برا سنجش
 .شداستفاده  British Pharmacopoeia در ذكرشده روش
 گرميليم 500 به ،يتريليليم 100 ارلن كي درمنظور ابتدا بدين

، )اعشار رقم 4 دقت باي ترازو باگيري اندازه( سنا اهيگ عصاره
 وزن آن اتيمحتو و ارلن و هشد اضافه مقطر آب تريليليم 30
 داده، حرارت جوش حال در يبنمار يرو قهيدق 15 سپس. شد
 رسانده هياول وزن به آب با و شد ًوزن مجددا شدن سرد از بعد
 قهيدق 30 مدت به ،rpm 4000 دور با وژيفيسانتر سپس. شد

 و منتقل جداكننده فيق به محلول از تريليليم 20. شد انجام
 سپس. شد اضافه محلول به قيرق كيدريدكلرياس تريليليم 1/0

 و شده انجام استخراج كلروفرم تريليليم 15 با بار هر بار سه
  .شد ختهير دوري كلروفرم هيال

 به شد، ضافها ميسد كربناتيب گرميليم 100 يآب هيال به
 rpm4000  دوربا  وژيفيسانتر سپس و داده تكان قهيدق 3 مدت

 محلول از تريليليم 10 به. شدانجام  قهيدق 30 مدت بهو 
 به و شد اضافهدرصد  10 كيفرر كلرو تريليليم 20 حاصل،

 تريليليم 1 آن به سپس. گرفت قراري بنماري رو قهيدق 10 مدت
 داده حرارت قهيدق 15 مجدداً وشده  افزوده ظيغل كيدريدكلرياس
 كلروفرم تريليليم 25 با هربار بار، 3 شدن، ازخنك پس. شد

 ترآبيليليم 15 با بار 2 راي كلروفرم هيال سپس. شد انجام استخراج
 به كلروفرم باي كلروفرم هيالسپس . شد ختهير دوري آب هيوال شسته
ي رو محلول از تريليليم 10 شده و رسانده تريليليم 100 حجم
 استات تريليليم 10 در شدن خنك از پس. شد خشكي بنمار
 با محلول جذب زانيم و شده حل) متانول در درصد 5/0( ميزيمن

 نانومتر 515 موج طول در اسپكتروفتومتر دستگاه از استفاده
 عنوان به درمتانول ميزيمن استات شيآزما نيا در .شدي ريگاندازه
 .شد نظرگرفته در شاهد

) =درصد سنوزيد25/1×  A) / m 

A :جذب زانيم  
m: گرم حسب بر عصاره هياول وزن  

  
با استفاده از روش  B سنوزيداستخراج  بازدهسازي بهينه

  سطح پاسخ
 نيبهتر نييتع اول مرحله در مطالعه هدف نكهيا به توجه با
 دو به توجه باي شگاهيآزما ثابت طيدرشراي ريگعصاره روش

 است، بوده آمده دست به سنوزيد درصد و عصاره وزني ژگيو
 باي ريگعصاره روش نيبهتري سازنهيبه به دوم مرحله در

 سطح روش .شد پرداخته پاسخ سطحي آمار مدل از استفاده
 از استفاده با كه باشديمي سازنهيبهي هاروش ازي كي پاسخ

 به مربوط مسائل ،يآمار و ياضيري هاروش مجموعه
 باعث تنها نه و نمودهي سازمدل را نديفرآ كي يسازنهيبه

ي نگيبهي عيطب روند بلكه شود،يمي سازهيشبي هانهيهز كاهش
ي رهايمتغ. كنديمي نيبشيپ ،)استي رخطيغ غالباً كه( را نديفرا

 استخراج، زمان ،Mesh اندازه مطالعه نيا دري بررس مورد
 اساس بر. اندبوده حالل به نمونه نسبت استخراج،ي دما

 نديفرا بر را ريتأث نيشتريب موارد نيا شده انجام مطالعات
ا نهآ كنترل تيقابل گريد ازطرف و داشته استخراجي سازنهيبه

 به نديفرا پاسخ نكهيا به توجه با. توسط محقق وجود دارد
 از مطالعه نيا در شود،يمي نيبشيپي منحن صورت به رها،يمتغ

 )Central composite design( يمركز مركبي طراح روش
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ي دارا هاروش ريسا به نسبت روش نيا. است شده استفاده
ي سطح 5به صورت  را رهايمتغ و بودهي كمتر شيآزما تعداد
  .شوديم هاينيبشيپ دقت شيافزا باعث گرفته و نظر در

  

  نتايج
گيري خيساندن، هاي عصارهاين مرحله از مطالعه، روشدر 

، امواج فراصوت، امواج ماكروويو، خيساندن با هم زدن
گرم پودر  10سوكسله در شرايط يكسان آزمايشگاهي و براي 

كاربرده شدند. شرايط يكسان شامل  گياه سنا به يشده خشك
 100دقيقه براي همه به غير از خيساندن)،  30زمان ثابت (

الزم به ذكر است  بود. 30 عصاره و اندازه صافي ثابت ليترميلي
ها نيز همه روش برايدرجه  96و  60از دو حالل اتانول 

   شده است. استفاده
  

  گيريعصاره
 1شماره  باال در جدولشده  هاي ذكرنتايج به روش

  شده است. گزارش
دهد كه بهترين روش با نشان مي 1شماره نتايج جدول 

، B سنوزيدي مؤثره يتوجه به معيار ميزان استخراج ماده
 96حالل اتانول خيساندن با هم زدن توسط استفاده از روش 

عنوان بهترين روش  بهروش خواهد بود. بنابراين اين درجه 
گيري انتخاب و در مرحله دوم مطالعه توسط روش عصاره

سازي شد. نتايج اين مطالعه نشان آماري سطح پاسخ بهينه
ي در همهدرجه  60دهد، با وجود اينكه حالل اتانول مي

ي بيشتري را حاصل ها به جز روش سوكسله عصارهروش
ها كمتر بوده است. همچنين كرده اما ميزان سنوزيد اين عصاره

نتايج حاصل از آناليز واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين 
هاي دهد كه در مجموع بين روشدرصد سنوزيد نشان مي
 001/0(ماري وجود دارد آدار استخراج اختالف معني

F=1092, P value<( در مرحله بعد، آناليز متعاقب توكي .
 96ساعته با اتانول  24 هاي خيساندننشان داد كه بين روش

 48، خيساندن درجه 60ساعته با اتانول  24، خيساندن درجه
اي با دقيقه 30، امواج مايكروويو درجه 60ساعته با اتانول 

الف معناداري وجود ندارد. همچنين اين ، اختدرجه 60اتانول 
خيساندن با هم زدن به گيري آناليز نشان داد كه روش عصاره

هاي ، با تمام روشدرجه 96اي با اتانول دقيقه 30مدت 
دار آماري دارد گيري ذكر شده در مطالعه اختالف معنيعصاره

)04/0P=30هاي امواج فراصوت ). همچنين بين روش 
 60اي با اتانول دقيقه 30و سوكسله  درجه 96اتانول اي با دقيقه
  داري مشاهده نشد.، اختالف معنيدرجه

  
  شده در مطالعه گيري ذكرهاي مختلف عصارهنتايج و مقايسه روش -1شماره  جدول

  )Mean±SD( گرم به عصاره وزن  حالل  زمان  يريگعصاره روش
 درصد نيانگيم

 B سنوزيد
 سنوزيد زانيم

(mg) 
P value 

  970 49/0  98/1±21/0  96°اتانول  ساعته 24  خيساندن

002/0  

 1400  67/0  09/2±3/0  96°اتانول  ساعته 48  خيساندن

 1591  41/0  88/3±6/0  60°اتانول  ساعته 24  خيساندن

 1444  40/0  61/3±5/0  60°اتانول  ساعته 48  خيساندن

 3194  32/1  42/2±1/0  96°اتانول  قهيدق 30  خيساندن با هم زدن

 2232  72/0  1/3±6/0  60°اتانول  قهيدق 30  خيساندن با هم زدن

 2931  28/1  29/2±3/0  96°اتانول  قهيدق 30  فراصوت امواج

 1904  56/0  4/3±5/0  60°اتانول  قهيدق 30  فراصوت امواج

 1663  63/0  64/2±4/0  96°اتانول  قهيدق 30  ويكروويما امواج

 1111  34/0  27/3±6/0  60°اتانول  قهيدق 30  ويكروويما امواج

 997  59/0  69/1±23/0  96°اتانول  قهيدق 30  سوكسله

 1651  29/1  28/1±2/0  60°اتانول  قهيدق 30  سوكسله
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  شده بر اساس طرح مركب مركزي انجام يهاآزمايش طراحي
ها با در نظر ها، كليه آزمايشبعد از مرحله طراحي آزمايش

، دقيقه) 120دقيقه و  5( فاكتورهاي زمانكمينه و بيشينه گرفتن 

 ، اندازه صافيگراد)درجه سانتي 90گراد و درجه سانتي 22( دما
انجام  )1/0تا  04/0( و نسبت ماده به حالل ميكرون) 30تا  10(

   شده است. گزارش2شماره  نتايج در جدولو 
  

  در عصاره گياه سنا B مربوط به تعيين مقدار سنوزيد يهانتايج آزمايش -2 شماره جدول

Run لنسبت حال اندازه ذرات زمان دما  Bميزان سنوزيد  

1 56 5/62  20 1/0  31/1  

2 56 5/62  30 07/0  99/1  

3 90 120 10 04/0  67/2  

4 90 5/62  20 07/0  84/1  

5 90 120 30 04/0  98/2  

6 56 5/62  28 07/0  92/1  

7 56 5/62  20 07/0  77/1  

8 22 5 30 04/0  77/0  

9 56 52 20 07/0  55/1  

10 22 5/62  20 07/0  52/1  

11 90 120 30 1/0  77/2  

12 90 5 30 04/0  06/1  

13 22 5 30 1/0  93/0  

14 22 120 10 04/0  11/2  

15 56 5/62  28 04/0  02/2  

16 22 120 30 1/0  51/2  

17 22 120 10 1/0  79/1  

18 22 120 30 04/0  71/2  

19 56 52 28 07/0  67/1  

20 90 5 10 1/0  99/0  

21 22 5/62  20 04/0  47/1  

22 90 5 10 04/0  01/1  

23 90 120 10 1/0  36/2  

24 22 5 10 04/0  86/0  

25 22 5 10 1/0  71/0  

26 56 5/62  20 04/0  66/1  

27 56 5/62  20 07/0  84/1  

28 56 5/62  20 13/0  54/1  

29 90 5 30 1/0  87/0  
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سازي فرايند استخراج ماده مؤثره ها و بهينهتحليل آزمايش
  عصاره گياه سنا B سنوزيد

به دنبال  3شماره  آمده در جدول دست با توجه به نتايج به
استخراج  بازدهبهترين مدل رياضي براي توصيف فرايند و 

توجه به پارامترهاي مؤثر بر آن هستيم.  مؤثره سنوزيد با يماده
دهند كه بهترين مدل پيشنهادي و نتايج اوليه نشان مي

و در نظر گرفتن  Full Quadraticصورت  فرض بهپيش
  تمامي جمالت و ضرايب موجود در آن خواهد بود.

 97برابر  Adj R-squreنتايج اين مدل نشان از برازش عالي با 
درصد دارد و اين بدان معني است كه تنها سه درصد از واريانس 

هاي ارزيابي همچنين شاخص شود.ن نمييكل توسط اين مدل تبي
  ش مناسب اين مدل دارد.كفايت مدل، همگي نشان از براز

صورت معادله  مدل نهايي بر اساس پارامترهاي كد شده به
 Cبيانگر زمان،  Bبيانگر دما،  Aباشد. در اين معادله مي )1(

  بيانگر نسبت ماده به حالل است. Dبيانگر اندازه صافي و 

  
  شده جدول تحليل آماري براي پاسخ درصد سنوزيد استخراج -3 شماره جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(Sennoside B) 1 =+1.69+0.16* A+0.79* B+0.15* C-0.085 * D+0.062* A * B-0.050 * A * C+0.12* B 

* C-0.052 * B * D                    (1) معادله 
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معادله بعدي، مدل محاسباتي متغير پاسخ را براي اعداد واقعي 
دهد. در اين معادله شده، نشان مي با توجه به ضرايب محاسبه

  .)2(معادله  باشدمقدار ضرايب نشانگر ميزان اثر پارامتر نمي
اي كه به عنوان نقطه بهينه توسط روش سطح درنهايت نقطه

شده است. در اين  آورده 4 شماره در جدولشده، پاسخ داده 
بوده  B مطالعه هدف دستيابي به بيشترين مقدار درصد سنوزيد

است. با توجه به نتايج اين جدول كامالً مشخص است كه 
درصد) زماني اتفاق  009/3دستيابي به بيشينه مقدار ماده مؤثره (

دقيقه، نسبت ماده به  7/119، زمان 84افتد كه دما برابر مي
  ميكرون باشد. 7/29و اندازه صافي برابر با  04/0ا حالل برابر ب

  

 
(Sennoside B) =+0.55257+5.50875E-003* Temperature+9.84208E-003* Time+0.010016* Mesh size-
0.92215 * Solvent Ratio+3.19693E-005* Temperature * Time-1.47059E-004* Temperature * Mesh 
size+2.14954E-004* Time * Meshsize-0.030435 * Time * Solvent Ratio       ) 2معادله(  
 

  Design expert 9افزار سازي با روش سطح پاسخ توسط نرمنتيجه بهينه -4شماره  جدول
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  بحث
  پاسخ سطح از روش در اين تحقيق

(Response Surface Methodology) صورت به اي 
 يبرا يآمار يهاكيتكن از مجموعه كي كه RSM ياختصار
سازي شرايط استخراج براي بهينه است يتجرب يهامدل ساخت

 تا است شده يسع مطالعه نيا در. تركيب سنوزيد استفاده شد
به  ديسنوز يمؤثره ماده استخراج روش نيا از استفاده با

 دما، يفاكتورهابهترين ميزان خود در گياه برسد. در اين راستا 
به عنوان فاكتورهاي  حالل به ماده نسبت و يصاف اندازه زمان،

 استخراج در كليدي يمرحله اولين. مورد بررسي انتخاب شدند
. است آن از يريگعصاره ينحوه گياه يك از مؤثره تركيبات
 شدت به آن كميت و كيفيت شده، استخراج تركيب نوع چراكه
 قرار شده انتخاب حاللي يهاستميس و گياهي اندام ريتأث تحت
استخراج كه در اين تحقيق  كالسيك هايروش جمله از. دندار

 و خيساندن سوكسله، تقطير، مورد بررسي قرار گرفت شامل
 .برد نام توانمي را م زدنه خيساندن همراه به

 كه شد مشخص آزمون جينتا اساس بر و مطالعه نيا در
 ثابت طيشرا در سنا اهيگ عصاره استخراج روش نيبهتر
   مطالعات دركه  باشديم به هم زدن روش از استفاده ،يشگاهيآزما
   به روش نيا از زين سنا هايگونه گريد يرو بر شده انجام گريد

  

  .است شده نامبرده يريگعصاره در مؤثر روش كي عنوان
 يعصاره از ديسنوز استخراج نديفرا در فاكتورها نيمؤثرتر

 دما شيافزا. ندبود يصاف اندازه و دما زمان،شامل  سنا اهيگ
 جهينت در و هادهندهواكنش نيب مؤثر برخورد شيافزا باعث
 به. شوديم فرآيندهاي انتقال جرم بيشتر در سرعت شيافزا
 روش به سنا اهيگ مؤثره مواد استخراج نديآفر در بيترت نيهم

. شد باال رفتن سرعت انتقال جرم باعث دما شيافزا به هم زدن
رايند استخراج مشخص فهاي آماري و مدلسازي پس از تحليل

 نهيشيب به يابيدست( براي ماده موثره سنوزيد نهيبه طيشرا شد كه
 دما كه افتديم اتفاق يزمان) درصد 009/3( مؤثره ماده مقدار
 به ماده نسبت قه،يدق 7/119 زمان ،درجه سلسيوس 84 برابر
. باشد كرونيم 7/29 با برابر يصاف اندازه و 04/0 با برابر حالل

 يبرا يصنعت نظر از و يابيدست قابل كامالً پژوهش نيا جينتا
 يمنطق و قبول قابل ييدارو اهانيگ استخراج و يديتول صنايع
 روش از استفاده كه گرفت جهينت توانيم تيدرنها .است

 از يكي عنوان به) ررياست( فعال ونيراسيماس يريگعصاره
 مطرح صنعت در سنا اهيگ عصاره يجداساز يهاروش نيبهتر
 ريتأث تحت B ديسنوزوئ مؤثره ماده يخروج راندمان و بوده
  .بود خواهد خود مقدار نيشتريب در شدهيمعرف نهيبه طيشرا
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Abstract 
 

Background: Senna leaf belongs to stimulant laxatives. The laxative effect of this medicinal plant 
is because of sennosides, aloe-emodin and dynatron which they all belongs to among anthraquinone 
derivatives family and uses to treat constipation, discharge of the intestine before surgery or 
abdomen surgeries and tests. 
Objective: In this study, different methods of extracting from the Senna plant was compared and 
the extraction of the active ingredient, sennoside B, was optimized by using the response level 
statistical method. 
Methods: For the extraction of Senna extract, various extraction methods, including maceration, 
dynamic maceration (stirrer), ultrasound assisted extraction, microwave assisted extraction and 
soxhlet extraction using ethanol 96° and 60° as solvent in different times. Regarding to the 
meanweights of the extracts and active substance sennoside B, The best method was selected. In the 
next phase, the amount of active substance of sennoside B was optimized using the statistical 
method of response surface. 
Results: Considering the mean weights of the extract and amount of sennoside B, dynamic 
maceration (stirrer) method is the most suitable method to obtain senna extract in the industrial 
and medicinal extraction. The results of the optimization of the best extraction method 
(maceration) showed that when influential variables temperature, time, the ratio of substance to 
solvent and filter mesh were 84°C, 119.7 minutes, 0.04 and 29.7 microns, respectively, the 
maximum amount of the active substance (3.009%) has been reached. 
Conclusion: Finally, it can be concluded that active maceration extraction method (stirrer) is 
suggested as one of the best method to obtain senna extract in industry and the output efficiency of 
the active substance of sennoside B is affected by introduced optimized conditions mentioned. 
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