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  23/3/97 تاريخ تصويب:                                           24/7/96تاريخ دريافت: 
  چكيده
به صورت اي است كه در سراسر دنيا دو ساله بومي نواحي مديترانهگياهي يكساله يا  )Silybum marianum(گياه خارمريم  مقدمه:

هاي كبد از زمان باستان مورد استفاده بوده است. . عصاره تهيه شده از بذرهاي اين گياه براي درمان بيماريشودكاشته شده يافت مي
  شود.ترين آنان ياد ميعنوان مهمبين به تركيبات شاخص اين گياه دارويي تركيبات فالونوليگناني هستند كه از سيلي

گيري بذرها در فرآيند تهيه هدف از اين مطالعه بررسي اثر انواع خوراك ورودي، نوع حالل مصرفي و نوع روش روغن هدف:
  عصاره از بذر گياه خارمريم بوده است.

در اين مطالعه از روش استخراج با رفالكس ساده جهت تهيه عصاره استفاده شد. طول مدت زمان استخراج براي  :بررسيروش 
انواع خوراك ورودي شامل دانه كامل آسياب شده، تفاله  ثابت در نظر گرفته شد. C °60ها شش ساعت و دما نيز در تمام نمونه

روش پرس سرد و پريكارپ جدا شده از بذرها تهيه و وارد سيستم استخراج  گيري شده بهگيري شده با حالل، تفاله روغنروغن
هاي تهيه شده توزين در نظر گرفته شد. عصارهدرصد  80 ، متانول و متانولدرصد 80شد. همچنين، سه حالل مختلف شامل: اتانول 

  استفاده شد. HPLCمارين از دستگاه  و به منظور تعيين كمي مقدار سيلي شده
كامل و  هاي تهيه شده مقايسه شد. عصاره تهيه شده با خوراك بذرمارين در عصاره ها، غلظت و مقدار سيليبر اساس داده :نتايج

مارين در عصاره تهيه شده با خوراك ثره را استخراج نمود در حالي كه باالترين غلظت سيليؤحالل متانول بيشترين مقدار ماده م
  حاصل شد.درصد  80ل ورودي پريكارپ بذر و حالل اتانو

ري ماده مقدار بيشت مي توان متانولحالل و استفاده از بذر كامل ، با دهدنتايج حاصل از اين مطالعه به خوبي نشان مي گيري:نتيجه
  د.بومؤثره را استخراج نمود كه البته اين امر به قيمت ناخالصي بيشتر در عصاره خواهد 

  

  عصاره استاندارد، مارينسيليخوراك ورودي،  ،گيريحالل عصارهخارمريم،  واژگان:گل
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  ...بررسي تأثير حالل مصرفي، 

 

  مقدمه
 )Silybum marianum(با نام علمي مريم خاردارويي گياه 

گل  ، راستههاايدولپه ردهمتعلق به  گياهي نظر سيستماتيكاز 
دوساله  . خارمريم گياهي يكساله ياباشدمي از تيره كاسنيو  مينا

كركي و به رنگ  -اي منشعبكه داراي ريشه ضخيم و ساقهاست 
سانتي 250تا  150 باشد. ارتفاع ساقه اين گياهاي كمرنگ ميقهوه

هاي اين گياه پهن و به حالت نيزه اطراف گياه متر است. برگ
يا دوبرگي است. گل  چندبرگي قرارگرفته و پراكندگي آن معموالً

اي به رنگ هاي لولهشامل گلهاي درشت منفرد و داراي كاپيتول
صاف و به  -ارغواني و به ندرت سفيدرنگ است. ميوه فندقه

ن تارهايي به نام پاپوس وجود آانتهاي  اي بوده و دررنگ قهوه
هاي هموار اي و در جلگهدارد. گياه خارمريم در مناطق مديترانه

رويد و در هاي سبك شني ميبا آب و هواي گرم و در خاك
گوناگوني از ايران نيز مانند گرگان، كرمانشاه، لرستان، مناطق 

  . ]1[ خوزستان و فارس رويش دارد
يك است كه از عصاره خارمريم به عنوان  سال 2000حدود 

ترين و شايد بتوان گفت قديمي شود.داروي گياهي استفاده مي
ترين مصرف درماني اين گياه دارويي در درمان بيماريشده شناخته

هاي كبدي مانند سيروز، هپاتيت ويروسي و سمي مزمن، كبدچرب 
نتايج تحقيقات باليني اخير نيز . ]2[باشد و التهاب مجراي صفرا مي

عنوان كاهنده كلسترول خون تواند به مارين ميدهد سيلينشان مي
همچنين سيلي. ]3[در بيماران با كلسترول خون باال مطرح شود 

اكسيداني موجب محافظت لوزالمعده، مارين از طريق اثرات آنتي
شود هاي عصبي در برابر عوارض ناشي از ديابت ميها و سلولكليه

]4[.   
ها در جهت جداسازي تركيبات مؤثره دانه مطالعاتاولين 

اي كه توسط انجام شد. تقريباً يك دهه بعد، در مطالعه 1958سال 
مارين در دانشگاه مونيخ انجام گرفت سيلي  Wagnerآقاي

مارين تنها يك جداسازي شد. در آن زمان تصور شد سيلي
 هايباشد اما با پيشرفت و توسعه روشتركيب منفرد مي

مارين تنها يك تركيب نيست جداسازي مشخص شد كه سيلي
  .]5[اشد باي از تركيبات پيچيده فالونوليگنان ميبلكه دسته

  
  

  

هاي استخراج شده ي فعال عصارهمارين كه مادهتركيب سيلي
از اي واقع تركيب پيچيده هاي گياه خارمريم است، درميوه از

  باشد كه فولين ميهفت فالونوليگنان، فالونول و تاكسي
ماريني را تشكيل ميسيلي (fraction) درصد وزني بخش 80-65
تركيبات مرتبط و مشابه شناخته نشده گزارش شده دهند و مابقي مي

هاي بالغ ي آمريكا و اروپا، از ميوهاساس فارماكوپه بر .]6، 7[ است
ماريني استاندارد شده درصد عصاره سيلي 5/1-2اين گياه حداقل 

هاي تجاري تهيه شده از اين گياه كه در شود. عصارهاستخراج مي
مارين ميدرصد سيلي 70-80حاوي  بازار موجود هستند، عموماً

 Aبين باشند. هفت تركيب فالونوليگناني عمده عبارتند از: سيليمي
، سيلي كريستين، ايزوسيلي كريستين، و B و A، ايزوسيلي بين B و

فولين كه در واقع سيلي ديانين. اين هفت تركيب به همراه تاكسي
كوئرستين احيا شده است به عنوان تركيبات شاخص جهت 

 اند. اخيراًمعرفي شده ،هاي استاندارد شدهمطالعات كمي عصاره
، نيز Dبين ، و ايزوسيليCبين ، ايزوسيليBكريستين تركيبات سيلي

ماريني معرفي شدهي تركيبات سيليبه عنوان اجزاي كمتر شناخته
]9 ،8[.  

هاي تهيه شده از اين گياه دارويي اهميت اقتصادي عصاره
هاي تهيه شده از اين گياه در مكمل 2014سال  زيادي هستند. در

ي ميليون دالر رتبه 2/9هاي طبيعي با فروش بازار فروش مكمل
گياه پرفروش كسب كرد. همچنين در بازار  20ششم را در ميان 

مكمل  50اي تهيه شده از اين گياه از بينهاي تغذيهآمريكا مكمل
ميليون دالر در جايگاه دوازدهم  4/16 گياهي پرفروش، با فروش

قرار گرفت. لذا مطالعه فرآيند استخراج و تهيه عصاره غني از 
اي ين با توجه به گردش مالي بازار مصرف جايگاه ويژهمارسيلي
، پيش]11[. بر اساس مطالعات ذكر شده در اكثر منابع ]10[دارد 
هاي خارمريم دو تركيب هاي بيوسنتز فالونوليگنانمادهپيش

ساز كونيفريل الكل پيشباشند. فولين و كونيفريل ميتاكسي
باشد ي سلولي مرتبط ميبه اجزاي ديواره ليگنين بوده و محتمالً

كند، چرا ييد ميأ. مطالعات فيتوشيميايي نيز اين نتايج را ت]12[
هاي خارجي بذرها استخراج از پوشش ها غالباًكه فالونوليگنان
هاي اين گياه حاوي . از سوي ديگر دانه]12[اند و شناسايي شده

كه  ]13[) هستند درصد 20-25دي روغن (حدود مقادير زيا
شامل فسفوليپيدهاي ضروري به همراه مقادير بااليي از اسيدهاي 
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آقايي و همكارانحاجي  

 

چرب اشباع نشده نظير اولئيك اسيد، لينولئيك اسيد و نيز ويتامين 
E البته اين روغن به عنوان يك محصول ]13، 14[باشند مي .

ي سيليدر فرآيند تهيه عصاره استاندارد شدهجانبي نامطلوب 
مارين بوده و احتياج است كه قبل از استخراج اين روغن سيلي

ي عصاره استاندارد، مرحلهي خارج شود. لذا به منظور تهيه
هاي بسيار چربيحالل زدايي مقدم بر استخراج بوده و باچربي
د. شودوست مانند هگزان و يا پتروليوم اتر انجام ميچربي

اي را براي ي اروپا فرايندي دو مرحلهبنابراين، فارماكوپه
ها ترتيب كه بذر مارين توصيه كرده است. به ايناستخراج سيلي

زدايي شده، حالل هگزان چربي ساعت با 6مدت در ابتدا به 
يا بيشتر انجام  ساعت و 5سپس استخراج با متانول به مدت 

  د. شومي
با توجه به آنچه گفته شد پرواضح است كه استفاده از 

اي كه بتواند محتوي روغني خوراك ورودي مناسب به گونه
باشد. به عصاره استحصالي را به حداقل ممكن برساند بسيار مهم مي

گيري هاي مكانيكي روغنهمين علت، در اين مطالعه، كارايي روش
اند. حذف گيري با حالل با هم مقايسه شدهاز بذرها با روش روغن

فيزيكي بافت روغني با جداكردن پريكارپ بذر از هسته روغني نيز 
گيري درنظر گرفته شده و نتايج با به عنوان جايگزين فرآيند روغن

ز بذر كامل به عنوان خوراك ورودي مقايسه شده است. استخراج ا
اي در كنندهگر نقش تعيينهمچنين با توجه به آنكه حالل استخراج

هاي اين پژوهش، حالل كنند، لذا دراستخراج تركيبات طبيعي ايفا مي
در استخراج تركيبات  درصد 80و متانول درصد  80متانول، اتانول 

  گياهي مورد مطالعه قرار گرفت. ماريني از بافتثره سيليؤم
  

  هاروش و مواد
  مواد شيميايي

هاي متانول و نرمال هگزان محصول در اين مطالعه از حالل
و اتانول محصول شركت كيميا الكل زنجان  Daejungشركت 

مارين موجود در استفاده شد. به منظور تعيين كمي مقدار سيلي
شركت  بين محصولسيليمارين و ها از استاندارد سيليعصاره

Sigma هاي مورد استفاده در بخش تعيين استفاده شد. ساير حالل  
 د.شتهيه  Merckمقدار با درجه خلوص آناليز و از شركت 

  

  آوري نمونه گياهيجمع تهيه و
بذرهاي گياه خارمريم مورد استفاده در اين مطالعه از مزرعه 
گياهان دارويي پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي با كد 

MPI SB 941  د.شتهيه  
  

  گيري از بذرها و تهيه انواع خوراك وروديهاي روغنانواع روش
ها به دو روش گيري از دانهبراي انجام اين مطالعه، روغن

ت. روش اول بر اساس فارماكوپه انجام شد. به اين انجام گرف
ترتيب كه بذر كامل خارمريم توزين و آسياب شد و سپس وارد 

د. ماده گياهي به مدت شش ساعت با حالل شسيستم سوكسله 
زدايي شد. مقدار روغن جدا شده بعد از نرمال هگزان چربي

  د.شحذف كامل حالل توزين 
ل و رايج پرس سرد بود. روش دوم استفاده از روش متداو

در اين روش نيز بذر كامل توزين شده و به روش پرس سرد 
د. اين شدست آمده، توزين ه گيري شد. روغن و تفاله بروغن
صورت مناسبي آسياب شده و از آن جهت انجام ه ها نيز بتفاله

  د.ش هاي بعدي استفادهآزمايش
به مدت منظور تهيه خوراك از پريكارپ بذرها، بذر كامل 

ساعت در آب مقطر خيسانده شده و سپس آبكشي شد. دانه 24
هاي خيس خورده در مرحله بعد به صورت مكانيكي با يك 

گرفتند تا هسته روغني از پوسته  وردنه چوبي تحت فشار قرار
هاي شكسته شده در معرض هوا خشك شدند. جدا شود. دانه

ي سته روغنپس از خشك شدن كامل، پوسته چوبي جدا شده از ه
د. بذرهاي كامل شبه صورت فيزيكي با دست جدا و آسياب 

آسياب شده نيز به عنوان يك خوراك ورودي به منظور مقايسه 
  نتايج در نظر گرفته شد. 

  
  ها گيري از نمونهعصاره

گيري از بذرها از روش رفالكس حرارتي ساده جهت عصاره
گيري است استفاده شد. كه روش پركاربردي در صنايع عصاره

سازي حرارت، ظرف استخراج در حمام آب به منظور همگن
نظر از ماده گياهي وزن موردقرار گرفت.  C° 60گرم در دماي 

به سيستم استخراج وارد شد و به مقدار بيست برابر حالل به آن 
  به مدت  ). استخراج1 شماره شد (جدولاضافه 
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  هاگيري از نمونهعصاره -1جدول شماره 
  كد عصاره  ليتر)حجم حالل (ميلي  نوع حالل  وزن خوراك ورودي (گرم)  خوراك ورودي  شماره آزمايش

 PE  125  %80اتانول   25/6  پريكارپ  1

  PM  125  متانول  25/6  پريكارپ  2

%80اتانول   8  گيري با پرس سردتفاله روغن  3  160  TE  

  TM  160  متانول  8  گيري با پرس سردتفاله روغن  4

 BEA  200  %80اتانول   10 ي كاملدانه  5

  BM  200 متانول  10 ي كاملدانه  6

%80متانول   10 ي كاملدانه  7  200  BMA  

  TEA  154  %80اتانول   7/7 حالل گيري باتفاله روغن  8

 TPM  154  متانول  7/7 گيري با حاللروغن تفاله  9

  TMA  154  80متانول %  7/7 گيري با حاللروغن تفاله  10

  
شش ساعت در شرايط رفالكس انجام گرفت و عصاره حاصل 
با كاغذ صافي فيلتر شد. سپس عصاره به كمك دستگاه روتاري 

  د.شتغليظ شده و عصاره خشك حاصل شده توزين 
  

 HPLCروش تعيين مقدار با استفاده از 

 HPLCها و استاندارد به دستگاه ميكروليتر از نمونه 10
 UV ، دتكتورK 1001با مشخصات پمپ مدل  Knauerشركت 

گيري از جهت انتگرالChromgate افزار و نرمK2501 مدل 
ها تزريق شد. فاز متحرك با استفاده از سيستم گراديان حاللپيك

ليتر ميلي 8/0هاي آّب، متانول و فسفريك اسيد با سرعت جريان 
 YMC ODSAQ  18Cبر دقيقه از ستون به مشخصات 

column (2.0 mm × 100 mm, 3, 120 A°)  .عبور كرد
  گيري شد.نانومتر اندازه 280ها در طول موج جذب نمونه

  

  نتايج
  گيريبازده روغن

كشي به دو روش ها، روغنجهت حذف روغن از بافت دانه
گيري به روش توصيه شده در انجام گرفت. روش اول روغن

فارماكوپه با حالل هگزان نرمال بود. دانه كامل بعد از آسياب 

 30نهايت از كه در گيري شدشدن با حالل هگزان نرمال روغن
روغن حاصل شد. در واقع گرم  37/6ي آسياب شده دانهگرم 

ها را تشكيل وزن دانه درصد 24/21روغن استخراج شده 
كار گرفته شده در اين پژوهش، پرس سرد  دهد. روش دوم بهمي

گيري با روش بذر كامل به دستگاه روغنگرم  200بود. مقدار 
تفاله از فرآيند گرم  160روغن و  گرم 40پرس سرد وارد شد كه 

گيري حاصل شد. به اين ترتيب ميزان روغن استخراج شده روغن
  وزن دانه بود.گرم  20ها از دانه
  

بين ماريني و سيليغلظت بخش سيلين بازده استخراج، تعيي
  در عصاره
هاي تهيه شده با انواع خوراك ورودي و انواع حاللعصاره

خشك شده بازده استخراج از روي وزن عصاره خشك به  كامالً
دست آمده و وزن خوراك ورودي محاسبه شد. با توجه به نتايج 

هاي به بين در عصارهسيلي مارين وغلظت سيلي HPLCآناليز 
نظر كه در مورد ثرهؤدست آمده، تعيين شده و مقدار وزني مواد م

اند نيز با درنظرگرفتن بازده شرايط مختلف استخراج شده
در جدول شماره ها محاسبه شد. نتايج استخراج و غلظت عصاره

  شده است. آورده 2
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  ها و مقدار تركيبات موردنظر استخراج شدهثره در عصارهؤبازده استخراج، غلظت مواد م -2جدول شماره 
 بين (گرم)مقدار سيلي مارين (گرم)مقدار سيلي  بين (درصد)سيلي  مارين (درصد)سيلي وزن عصاره خشك (گرم)  كد عصاره

PE 505/0  497/43  24/8  219/0  041/0  

TE  315/0  585/27  389/5  087/0  017/0  

PM  647/0  740/21  492/4  141/0  029/0  

TPM  054/1  539/16  275/3  174/0  035/0  

BEA 162/1  09/15  85/2  175/0  033/0  

BMA 872/0  74/17  32/3  155/0  029/0  

BM  474/1  51/16  03/3  243/0  045/0  

TEA  781/0  26/22  16/4  1737/0  033/0  

TMA  819/0  19/20  73/3  165/0  03/0  

TM  638/0  17/24  47/4  154/0  029/0  
  
  

 بحث

با در نظر گرفتن درصد باالي محتواي روغني بذرها، روغن
ناپذير در تهيه عصاره اي اجتنابگيري به عنوان مرحلهروغن

گيري شود. در مطالعه حاضر دو روش روغناستاندارد قلمداد مي
عصاره استاندارد مقايسه كارايي در بهبود فرآيند تهيه از جهت 

مقدار و غلظت ماده  4 و 3 هايهاي جدول شمارهاند. دادهشده
تهيه شده از  و متانولي هاي اتانوليثره به دست آمده از عصارهؤم

و روغن )TE(گيري شده به صورت مكانيكي بذرهاي روغن
دهد. در عصارهرا نشان مي )TEA(گيري شده با حالل روغن
 ,TEA)كشي شده با حاللبذر روغنهاي تهيه شده از عصاره

TPM) مقدار عصاره استخراج شده به مقدار چشمگيري ،
هاي تهيه شده از بذر دو و نيم برابر) بيشتر از عصاره (حدوداً
، بوده است. با (TE, TM)پرس سرد كشي شده به روش روغن

بين در عصارهمارين و سيلياين وجود، غلظت تركيبات سيلي
شده با حالل  گيريبذرهاي روغن هاي تهيه شده ازعصاره

(TEA, TPM)هاي تر از غلظت اين تركيبات در عصاره، پايين
 ,TE)كشي شده به روش پرس سرد تهيه شده از بذرهاي روغن

TM)گيري با حالل، روغن به ، است. بنابراين، در روش روغن
د و با حضور خود در شوصورت كامل از بذرها حذف نمي

بين مارين و سيليدرصد سيليزان عصاره باعث كاهش مي
  د.شومي

  

تيمارهاي بذر به عنوان جايگزيني براي در منابع از انواع پيش
مطالعه، بذرهاي  زدايي استفاده شده است. در يكي چربيمرحله

وزني)،  درصد NaOH )2/1هاي گياه خارمريم با محلول
4SO2H )5/1 درصد  ،(3وزنيNaHCO )2  14وزني) و درصد 

آنزيم سلوالز پيش تيمار شدند. نتايج اين مطالعه نشان ميدرصد 
در  4SO2H وزني از درصد 5/1ها با محلول دهد پيش تيمار دانه

تيمار تواند جايگزين پيشساعت مي 18درجه به مدت  50دماي 
ها به علت با پتروليوم اتر شود. علت آن است كه در اين محلول

ي سلولي سلولزي بافت گياهي، تسريع و تسهيل تخريب ديواره
  .]16[يابد استخراج تركيبات از داخل سلول با حالل بهبود مي

گيري و انواع تيمارهاي جايگزين روغنكارايي انواع پيش
هاي استخراج مانند رفالكس، سوكسله، خيساندن و روش

اند. در اي مقايسه شدهاستخراج با امواج مايكروويو نيز در مطالعه
تر و گر مناسباين مطالعات حالل متانول، حالل استخراج

استخراج به روش سوكسله و نيز استخراج به كمك امواج 
  .]17[مايكروويو بهترين روش گزارش شده است 

   

171 



  

 

  ...بررسي تأثير حالل مصرفي، 

 

  درصد 80 ثره از تفاله با حالل اتانولؤگيري بر استخراج مواد مهاي روغنثير روشأمقايسه ت - 3جدول شماره 
  كد عصاره گرم)مقدار (ميلي  درصد وزني  

 مارينسيلي
5/27  87  TE  

26/22  173  TEA  

  بينسيلي
38/5  13  TE  

16/4  33  TEA  

 
  ثره از تفاله با حالل متانولؤگيري بر استخراج مواد مهاي روغنثير روشأمقايسه ت - 4جدول شماره 

  كد عصاره گرم)مقدار (ميلي  درصد وزني  

 مارينسيلي
17/24  154  TM  

53/16  174  TPM  

  بينسيلي
47/4  29  TM  

27/3  35  TPM  

 
  

استفاده از خوراك ورودي مختلف و همچنين انواع حالل 
ثير فراواني بر كيفيت عصاره از لحاظ تركيب درصد مواد أنيز ت

نتايج مطالعه  2هاي جدول شماره دادهثره دارد. با توجه به اين ؤم
مارين بر حسب درصد وزني دهد، غلظت سيليحاضر نشان مي

  يابد:ها به ترتيب زير افزايش ميدر عصاره
  

PE > TE > TM > TEA > PM > TMA > BMA > TPM 
> BM > BEA   

  
ها بين در عصارههمچنين ترتيب افزايش غلظت وزني سيلي

  به صورت زير است:
  

PE > TE > PM > TM > TEA > TMA > TPM > 
BMA > BM > BEA 
 

دهد خوراك ورودي به صورت ها نشان ميدادهاين 
گيري شده به پريكارپ جدا شده از بذر كامل و تفاله روغن

رخه ثر تركيبات بؤصورت مكانيكي با حالل اتانول به صورت م
). با توجه به 1 شماره كنند (نمودارماريني را استخراج ميسيلي

ثره ؤها، ميزان ماده مبازده وزني استخراج و غلظت عصاره
تن نظر گرفشد. با دراستخراج شده برحسب گرم نيز محاسبه 

ها براي مقدار سيليها روند افزايشي مشاهده شده در عصارهداده
  :)2(نمودار شماره  مارين به صورت زير استسيلي
  

BM > PE > BEA > TPM > TEA > TMA > BMA > 
TM > PM > TE  

  
  افزايش يافته است: ها با روند زيربين در عصارهو نيز مقدار سيلي

  
BM > PE > TPM > BEA >TEA > TMA > BMA> 
PM > TM > TE 

  
مارين استخراج شده ترتيب مقدار سيليكه مشابهت زيادي با 

هاي روغناز دانه مارينثير دما برروي استخراج سيليأدارد. ت
هاي مختلف نيز گيري نشده با حاللگيري شده و روغنروغن

مورد مطالعه قرار گرفته است. در اكثر موارد حالل اتانول در 
باالترين بازده را دارد. البته آب جوش براي  C° 60دماي 

تر مثل تاكسيفولين و سيلي كريستين استخراج تركيبات قطبي
اي بازده چنين در مطالعههم .]18[تري است انتخاب مناسب

  گيري نشده با گيري شده و روغناستخراج از بذرهاي روغن
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  هاي استحصاليبين در انواع عصارهسيلي مارين وغلظت سيليمقايسه  -1نمودار شماره 

  

  
   هاي استحصاليبين در انواع عصارهمارين و سيليمقايسه مقدار سيلي -2نمودار شماره 

  
هاي اتانول، متانول، استونيتريل و استون با يكديگر مقايسه حالل

دو برابر  گيري شده حدوداًهاي روغنشد. بازده استخراج از دانه
نسبت به   Aبينو حالل متانول باالترين بازده استخراج سيلي

ماريني سازي تركيبات سيلي. ذخيره]19[را داشت  Bبين سيلي
توسط ي گياه خارمريم و استخراج هدفمند آن نيز در بافت دانه

هاي فيزيكي و محل ذخيرهمحققان بررسي شده است. ويژگي

ها مطالعه شده، از روش سازي فالونوئيدها و چربيذخيره
 و روش استخراج با حالل تسريع شده ]12[استخراج با سوكسله 

(accelerated solvent extraction) يا  وASE ]20[  جهت
دهد ده است. نتايج اين مطالعات نشان ميشاستخراج استفاده 

ي دانه گياه ذخيره شده ماريني در پوستهي تركيبات سيليعمده
  است.
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  گيرينتيجه
دهد استفاده از نتايج حاصل از اين مطالعه به خوبي نشان مي

خوراك ورودي پريكارپ بذرها در صورتي كه تنها يك مرحله 
تري است، عصاره مطلوب باشد گزينه مناسباستخراج و تهيه 

اما در صورتي كه عصاره تهيه شده وارد مراحل بعدي جهت 
د، استفاده از بذر كامل شوماريني جداسازي تركيبات سيلي

   درصد 80تري خواهد بود. حالل اتانول انتخاب مناسب

  
  

ماريني را استخراج تواند به صورت انتخابي تركيبات سيليمي
اما از آنجا كه متانول قابليت حل كردن طيف وسيعي از كند، 

هاي متانولي بيشتر است. تركيبات را دارد بازده استخراج عصاره
توان مقدار بيشتري ماده در نتيجه با استفاده از حالل متانول مي

ثره را استخراج نمود كه البته اين امر به قيمت ناخالصي بيشتر ؤم
  در عصاره تمام خواهد شد.
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Abstract  
 

Background: The medicinal plant milk thistle with the scientific name of Silybum marianum is an 
annual or biennial herb native to the Mediterranean regions and is found through the world. Extracts 
from the seeds of this plant have been used to cure liver disorders since ancient times. Featured 
phytochemicals of this medicinal plant are flavonolignan compounds and silybin is the most important 
one. 
Objective: In this study, the effects of applying different incoming feeds, defatting procedures and 
solvents on silymarin extraction process from the seeds of milk thistle have been investigated. 
Methods: Reflux extraction was used to obtain extracts. All extracts have been refluxed for 6 hours 
and the temperature was fixed at 60°C. Different incoming feeds including ground seeds, solvent 
defatted meal, cold press defatted meal, and separated pericarps have been subjected to the extraction 
system. Also, three different solvents including methanol, methanol 80%, and ethanol 80% were 
employed. Prepared extracts were weighed and then HPLC method analysis was used for quantifying 
silymarin compounds. 
Results: According to the presented data, the concentration and amount of silymarin in different 
extracts was compared. The extract obtained from ground seeds with methanol was able to reach the 
most amount of silymarin while the highest concentration of silymarin was obtained from the extract 
of ground pericarp with ethanol 80%. 
Conclusion: This study shows that a higher amount of active ingredient can be extracted by using 
ground seeds and methanol solvent. Of course, there are more impurities in this extract. 
 
Keywords: Silymarin, Incoming feeds, Milk thistle, Solvent of extraction, Standard extract 

 


