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  چكيده
  

امروزه تحقيقات وسـيعي روي ايـن گيـاه انجـام     . سرخارگل گياهي است كه از ديرباز در طب سنتي مورد مصرف بوده است   : مقدمه

گياه شـامل تركيبـات متعـددي مثـل فالونوئيـدها،           . شود ن مي شده و مشخص شده است كه اين گياه باعث تحريك سيستم ايمني بد            

هـا   ترين دسته تركيباتي هستند كه اثرات محرك سيـستم ايمنـي آن   تركيبات فنلي يكي از مهم. استتركيبات فنلي و ايزوبوتيل آميدها      

   .بنابراين تعيين روشي براي استخراج بهينه اين مواد از گياه امري ضروري است. اثبات شده است

اي گياه و نسبت گيـاه بـه حـالل در اسـتخراج تركيبـات فنلـي گيـاه         در اين تحقيق اثرات حالل، روش استخراج، اندازه ذره    : هدف

  .  مورد بررسي قرار گرفته است1لسرخارگ

يدي مورد  هاي مختلف قطبي و غيرقطبي از هگزان تا آب اس          ها، حالل  به منظور تعيين بهترين حالل براي استخراج فنل       : روش بررسي 

بـا دسـتگاه    (هاي ماسراسيون، سونيكاسيون، پركوالسـيون، اسـتخراج گـرم و اسـتخراج مـداوم                عالوه روش ه  ب. آزمايش قرار گرفتند  

  .هاي مختلف گياه به حالل بررسي شدند اي متفاوت و نسبت ، پودر گياه با اندازه ذره)سوكسله

، روش اسـتخراج گـرم      )80: 20( آب   :متانولتركيبات فنلي استفاده از حالل       براي استخراج    روشنتايج نشان دادند كه بهترين      : نتايج

  .باشد  مي1: 200 به حالل  گياه ميكرومتر و نسبت300اي  ، اندازه ذره)گراد  درجه سانتي50 ساعت در دماي 2(

  . ندبراي استخراج بهينه تركيبات فنلي از گياه سرخارگل شرايط خاص بايد در نظر گرفته شو: گيري نتيجه

  سنجي سرخارگل، تركيبات فنلي، استخراج، رنگ: واژگان گل

                                           

1 Echinacea purpurea (L.) Moench 
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 . ..بررسي بهترين روش استخراج

 

  مقدمه

گياهي است كه   Asteraceae از خانواده1گياه سرخارگل

. از ديرباز مورد توجه بوده و در طب سنتي كاربرد داشته است
هاي اخير، توجه محققين به اين گياه بيشتر شده  اما در سال

اند كه اين گياه اثرات  ن دادهاست و تحقيقات انجام گرفته نشا

كه باعث تقويت  طوريه بسيار خوبي روي سيستم ايمني دارد ب
 دهد ها افزايش مي آن شده و مقاومت بدن را در برابر بيماري

هاي   كميسيون اروپا، فرموالسيونهاي بر طبق گزارش. ]1،2،3[

صورت تزريقي يا خوراكي ه كه بE. purpurea حاصله از 
 اثرات محرك سيستم ايمني را از خود نشان ،دان تجويز شده

هاي سفيد  اين داروها منجر به افزايش تعداد گلبول. اند داده

 توانايي فاگوسيتوز توسط هاي طحال شده و خون و سلول
همچنين اثبات شده است . كنند ها را زياد مي گرانولوسيت
ند فقط  هستثروها م هاي خوراكي به اندازه تزريقي فرموالسيون

هاي موضعي نيز  فرموالسيون. ]4،5،6[شروع اثر كمتري دارند 
از گياه وجود دارد كه منجر به مهار هيالورونيداز شده و در 

، استفاده Eكتاب كميسيون . ]7،8[ند  هستثروبهبود زخم م

خوراكي از گياه را در درمان حمايتي سرماخوردگي و 
تاني و هاي مزمن دستگاه تنفسي و دستگاه ادراري تح عفونت

هاي دير خوب شونده و مزمن  را در زخم استفاده موضعي از آن

را   و سازمان بهداشت جهاني مصرف موضعي آن]9[يد كرده ايت
 كردهيد يعالوه بر موارد فوق، در درمان التهابات پوستي نيز تا

ويژه ه اكيناسه شامل مشتقات كافئيك اسيد ب. ]6[است 
روژنيك اسيد و نيز شيكوريك اسيد، كافتاريك اسيد و كل

 -10E/Z,8Z,4E,2E-ويژه ايزومرهاي دو دكاه آلكاميدها ب
ساكاريدهاي محلول در  تترا انوئيك اسيدايزوبوتيل آميدها، پلي

يدهاي شبه كوئرستين و كامفرول، اسانس حاوي يآب، فالونو

  اون، -2 - ان-8 -بورنئول، بورنيل استات، پنتا دكا
تحقيقات نشان . ]6،10[باشد  ياسيد پالمتيك و تركيبات ديگر م

اند كه مجموعه تركيبات موجود در گياه در بروز اثرات  داده

ها مشتقات كافئيك  ثر است كه از ميان آنومحرك ايمني آن م
  اي دارند  اسيد، آلكيل آميدها و پلي ساكاريدها اهميت ويژه

  

                                           

1 Echinacea purpurea (L.) Moench 

  

اما از آنجا كه جهت استانداردسازي . ]6، 14-11[
ياهي، يك تركيب و يا دسته مشخصي از هاي گ فرموالسيون

ند، شو تركيبات به عنوان ماركر رديابي شده و تعيين مقدار مي
هاي گياه سرخارگل طبق مراجع معتبر  لذا در اكثر فرموالسيون

مجموع تركيبات فنلي نظير كلروژنيك اسيد، شيكوريك اسيد، 

 كه ،ندشو  تعيين مقدار ميHPLCبه روش ... كافتاريك اسيد و 
اساس اين روش استفاده از كلروژنيك اسيد به عنوان استاندارد 

هاي بازداري نسبي ساير تركيبات نسبت به  خارجي و زمان

 يكي از E. purpureaگونه . ]15،16[باشد  كلروژنيك اسيد مي
هاي  سرشاخه. شود هايي است كه در ايران كشت مي گونه

فتاريك هوايي اين گونه سرشار از اسيدهاي شيكوريك و كا

ها  بررسي. ]15[بوده و مقدار اسيد كلروژنيك آن ناچيز است 
 كشت شده در ايران  E. purpureaدهند كه در گياه نشان مي

تركيب كلروژنيك اسيد وجود ندارد و از طرفي وجود ساير 

تركيبات گياه منجر به پيچيدگي كروماتوگرام شده و تشخيص 
هاي بازداري نسبي  مانالذكر را از روي ز هاي دو اسيد فوق پيك

سازد و از سوي ديگر دسترسي به ماده استاندارد  آنها مشكل مي

دو اسيد به علت قيمت زياد اسيد شيكوريك و نيز نبودن  اين
هاي سازنده مواد استاندارد  اسيد كافتاريك در ليست شركت

 جهت HPLCبنابراين استفاده از روش . باشد پذير نمي امكان

هاي وابسته عملي نبوده و معرفي  ه و فراوردهسازي گيااستاندارد
از آنجا كه تركيبات . ناپذير است روش مناسب ديگر اجتناب

توان ميزان   بنابراين مي،مورد بررسي مشتقات فنلي هستند

 بر اساس UVتركيبات فنلي تام گياه را با استفاده از روش 
 جهت استفاده از اين روش. گيري نمود اسيد كلروژنيك اندازه

هاي وابسته  كاربردن آن براي استانداردسازي فرموالسيونه و ب

 استخراج اين تركيبات از روشبه اين گياه معرفي بهترين 
 در اين تحقيق، هدف آن است .اي برخوردار است اهميت ويژه

گيري مختلف،  هاي عصاره هاي مختلف، روش كه اثر حالل

حالل مورد اي متفاوت و نيز نسبت گياه به  هاي ذره اندازه
بررسي قرار گيرد تا روش مناسب، جهت استخراج بهينه 

  . دشوتركيبات فنلي از اين گياه معرفي 
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  م، چهارهشتم، دوره فصلنامه گياهان دارويي، سال 

  1388 پاييز،  و دومسي شماره مسلسل

 

  و همكارانپور مهدي حاجي

 

  ها مواد و روش

  آوري و شناسايي گياه  جمع

 از 1387 در تابستان سرشاخه هوايي گياه سرخارگل
شناسي  آوري شده و توسط بخش گياه منطقه گرگان جمع

  .دانشگاه گرگان شناسايي شد
  

  واد و وسايل مورد نيازم

، Folin-Ciocalteusاستاندارد كلروژنيك اسيد، معرف 

هاي مورد استفاده همگي از شركت  بيكربنات سديم و حالل
Merckخريداري شدند . 

  

  سازي نمونه آماده

سرشاخه هوايي پس از خشك شدن در سايه آسياب 
 استخراج تركيبات فنلي روشبه منظور بررسي بهترين . شدند

اي پودر گياه و نيز  گياه، حالل، روش استخراج، اندازه ذرهدر 

  .  گرفتندمورد ارزيابي قرارنسبت گياه به حالل 
  

  ]17[گيري ميزان تركيبات فنلي  روش اندازه

دار   ميكروليتر از عصاره درون لوله آزمايش درب400

ليتر معرف فولين سيوكالتو   ميلي3ريخته شده و پس از افزودن 
  ، در بن ماري با دماي )10:1با آب به نسبت رقيق شده (

سپس به .  دقيقه قرار داده شد5گراد به مدت   درجه سانتي22

 افزوده و مجدداً  درصد6ليتر محلول بيكربنات سديم   ميلي3آن 
 دقيقه 90گراد به مدت   درجه سانتي22در بن ماري با دماي 

 در  دقيقه جذب نمونه90پس از گذشت زمان . قرار داده شد
  .گيري شد  نانومتر در مقابل بالنك آب اندازه725طول موج 

الزم به ذكر است كه بالنك نيز مانند نمونه تهيه شد با 
 ميكروليتر آب مقطر درون 400اين تفاوت كه به جاي عصاره، 

  .لوله آزمايش ريخته شد

هاي استاندارد  اين روش بر روي هر يك از محلول
 5/0، 3/0، 1/0، 05/0، 03/0هاي  كلروژنيك اسيد با غلظت

ليتر نيز انجام شد و منحني كاليبراسيون غلظت در  گرم در ميلي ميلي

  ).r2  ،0363/0×0619/3 = y = 9999/0(د شبرابر جذب رسم 
  

  انتخاب بهترين حالل براي استخراج تركيبات فنلي
  

 ميكرون عبور 500اي كه از الك   گرم از نمونه2/0مقدار 

دار ريخته  هاي درب دقت وزن شده و در ظرفداده شده بود به 
 ليتر از هر يك از  ميلي10سپس بر روي هر شيشه مقدار . شد

 HCl:، آب)50:50(متانل :، آب) درصد100(هاي آب  حالل

اتيل استات  :، متانل)20:80(متانل  :، آب)50:50 ( درصد1/0

: كلرومتان ، دي)50:50(اتيل استات : ، دي كلرومتان)50:50(
 ، دي كلرومتان)50:50(هگزان  :، دي كلرومتان)50:50(ن استو

، ) درصد100( ، هگزان) درصد100( استات ، اتيل) درصد100(

آب  :، استون) درصد100(، متانول ) درصد100(استون 
  پس از گذشت . ريخته شد) 70:30(آب  :، استون)50:50(
ها توسط كاغذ صافي، فيلتر و سپس هر يك با   روز عصاره5

. ليتر رسانده شد  ميلي10 مربوطه خود به حجم حالل
ها سه بار انجام شد و هر  گيري با هر يك از حالل عصاره

عصاره سه بار آناليز و ميزان تركيبات فنلي هر عصاره با روش 

  . گيري شد فولين سيوكالتو اندازه
  

  گيري جهت استخراج تركيبات فنلي تعيين بهترين روش عصاره

ها مشخص  هاي مختلف روي عصاره بعد از آزمون حالل
 بهترين حالل جهت استخراج  درصد80شد كه حالل متانول 

در مرحله بعد براي تعيين بهترين روش . تركيبات فنلي است

هاي ماسراسيون، استخراج گرم،  گيري، روش عصاره
پركوالسيون، استخراج مداوم با استفاده از دستگاه سوكسله و 

  . سه شدندسونيكاسيون با يكديگر مقاي

 گرم از پودر گياه با 1/0 مقدار ):سرد(روش ماسراسيون 

 ميكرومتر به دقت وزن شده و بر روي آن 500اي  اندازه ذره
 ريخته، مخلوط را خوب شيك  درصد80ليتر متانل   ميلي20

 ساعت به حال خود گذاشته و پس 24كرده و سپس به مدت 
، فيلتر و در ها توسط كاغذ صافي از طي زمان مربوطه عصاره

 به حجم  درصد80ليتري با حالل متانل   ميلي20بالن ژوژه 
  .رسانده شد

 گرم از پودر گياه به 1/0 مقدار :گيري گرم روش عصاره

   ريخته،  درصد80ليتر متانل   ميلي20دقت وزن شده و بر روي آن 
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 . ..بررسي بهترين روش استخراج

 

 ساعت در 2مخلوط را خوب شيك كرده و سپس به مدت 

پس از گذشت . گراد گذاشته شد  سانتي درجه50ماري با دماي  بن
  ها توسط كاغذ صافي، فيلتر و در بالن ژوژه   عصارهعت سا2

  . به حجم رسانده شد درصد80ليتري با حالل متانل   ميلي20

 گرم از پودر گياه به دقت 1/0 مقدار :روش پركوالسيون

وزن شده و در دكانتوري كه در انتهاي آن پنبه قرار داده شده 
سپس بر روي آن به طور مرتب حالل متانل . خته شدبود، ري

 ريخته و خالي شد تا زماني اين كار ادامه پيدا كرد  درصد80

 ريخته شد ديگر محلول داخل  درصد80كه وقتي متانل 
آوري  سپس ارلن حاوي محلول جمع. رنگ شد دكانتور بي

 ليتر  ميلي20شده، توسط روتاري تقطير شد تا حجم آن به 

ليتري با   ميلي20ها در بالن ژوژه  سپس عصاره. دكاهش ياب
  . به حجم رسانده شد درصد80حالل متانل 

 گرم از 1/0 مقدار ):سوكسله(روش استخراج مداوم 

ليتري   ميلي50پودر گياه به دقت وزن شده و در كارتوش 

. ليتري قرار گرفت  ميلي50ريخته شد و در دستگاه سوكسله 
لن ته گرد ريخته شد و سوكسله به  در با درصد80حالل متانل 

سپس بالن حاوي محلول .  ساعت انجام گرفت6مدت 

  آوري شده، توسط روتاري تقطير شد تا حجم آن به  جمع
  ها در بالن ژوژه  سپس عصاره. ليتر كاهش يابد  ميلي20
  . به حجم رسانده شد درصد80ليتري با حالل متانل   ميلي20

م از پودر گياه به دقت  گر1/0 مقدار :روش سونيكاسيون

 ريخته  درصد80ليتر متانل   ميلي20وزن شده و بر روي آن 
.  ساعت درون دستگاه سونيكاتور قرار گرفت2به مدت . شد

ها توسط كاغذ صافي،  پس از گذشت زمان مربوطه عصاره

 به  درصد80ليتري با حالل متانل   ميلي20فيلتر و در بالن ژوژه 
  .حجم رسانده شد

و هر گيري انجام  ها سه بار عصاره ك از روشبا هر ي
  .عصاره سه بار آناليز شد

  

اي پودر گياه جهت استخراج  تعيين بهترين اندازه ذره

  استخراج تركيبات فنلي

  گيري،  پس از انتخاب بهترين حالل و روش عصاره
 و 500، 300اي  هايي با اندازه ذره  از پودر گياه كه از الك1/0

  درصد80 داده شده بود با استفاده از متانول  ميكرون عبور850

گيري  از هر يك سه بار عصاره. گيري شد و روش گرم عصاره
  .آناليز شدو هر عصاره نيز سه بار 

  

  ثير نسبت گياه به حالل در استخراج تركيبات فنلي تامات

در مرحله بعد براي تعيين تأثير نسبت گياه به حالل در 
، 15/0، 1/0، 05/0هاي  اج شده، وزنميزان تركيبات فنلي استخر

 گرم از گياه برداشته شد و پس از عبور از الك با 3/0، 2/0

  گيري گرم با حالل متانول   ميكرومتري، عصاره300حفرات 
ليتر رسانده شد و   ميلي20 صورت گرفت و به حجم  درصد80

، 2: 200، 5/1: 200، 1: 200، 5/0: 200هاي  در نتيجه نسبت

گياه به حالل حاصل شد و مانند مراحل قبل سه بار  از 3: 200
گيري شد و هر عصاره نيز سه بار  ها عصاره از هر يك از آن

  . آناليز شد

  

  آناليز آماري

هاي  اختالف بين درصد تركيبات فنلي تام در عصاره
 ANOVA آزمون و SPSSافزار  مختلف با استفاده از نرم

دار بين   معني به عنوان اختالفp >05/0صورت گرفت و 
  .ها در نظر گرفته شد نمونه

  

  نتايج

تعيين بهترين حالل جهت استخراج تركيبات فنلي نتايج 
  . آورده شده است1  شمارهتام گياه سرخارگل، در جدول

كيبات فنلي تام گياه تايج تعين بهترين روش استخراج ترن
  . آورده شده است2  شمارهسرخارگل در جدول

اي پودر گياه سرخارگل جهت  دازه ذرهنتايج تعين بهترين ان

  . آورده شده است3  شمارهاستخراج تر كيبات فنلي در جدول
ه حالل جهت استخراج نتايج تعين بهترين نسبت گياه ب

 آورده 4  شمارهكيبات فنلي تام گياه سرخارگل در جدول تر

  .شده است
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  م، چهارهشتم، دوره فصلنامه گياهان دارويي، سال 

  1388 پاييز،  و دومسي شماره مسلسل

 

  و همكارانپور مهدي حاجي

 

 هاي مختلف درصد تركيبات فنلي تام در گياه سرخارگل با استفاده از حالل -1جدول شماره 

*درصد تركيبات فنلي تام حالل  

  25/0±  02/0 هگزان

  31/0 ± 03/0  دي كلرومتان

  29/0 ± 02/0  اتيل استات

  45/0 ± 02/0  استون

  11/1 ± 11/0  متانول

  71/2 ± 09/0   آب

  50/0 ±03/0   )50:50(هگزان  :كلرومتان دي

  64/0 ± 03/0  )50:50(اتيل استات : كلرومتان دي

  48/0 ± 04/0  )50:50(استون : كلرومتان دي

  50/0 ± 05/0  )50:50(اتيل استات  :متانل

  06/4 ± 11/0  )50:50(آب  :استون

  64/3 ± 10/0  )70:30(آب  :استون

  26/4 ± 08/0  )50:50(متانل  :آب

  53/4 ± 12/0  )80: 20(متانل  :آب

  60/3 ± 12/0  )50:50 (درصد HCl 1/0 :آب

 .باشند  انحراف استاندارد مي± اعداد، ميانگين *  

  

  گيري هاي مختلف عصاره درصد تركيبات فنلي تام موجود در گياه سرخارگل با روش -2جدول شماره 

  *درصد تركيبات فنلي تام گيري روش عصاره

  71/3 ± 15/0  )سرد(ماسراسيون 

  50/3 ± 13/0  پركوالسيون

  35/3 ± 15/0  سونيكاسيون

  27/3 ± 19/0  )سوكسله(استخراج مداوم 

  41/4 ± 13/0  گرم

  .باشند  انحراف استاندارد مي±اعداد، ميانگين  *

  

  اي متفاوت درصد تركيبات فنلي تام موجود در گياه سرخارگل با اندازه ذره -3  شمارهجدول

)ميكرومتر(اي  اندازه ذره *امدرصد تركيبات فنلي ت   

300 12/0 ± 74/5  

500 13/0  ±41/4  

850 11/0 ± 04/4  

 .باشند  انحراف استاندارد مي± اعداد، ميانگين *
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 . ..بررسي بهترين روش استخراج

 

  حالل: هاي متفاوت گياه درصد تركيبات فنلي تام موجود در گياه سرخارگل با نسبت -4جدول شماره 

*درصد تركيبات فنلي تام نسبت گياه به حالل  

200 :5/0  17/0 ± 41/5  

200 :1  12/0±  74/5  

200 :5/1  10/0±  88/4  

200 :2  09/0±  37/4  

200 :3  05/0±  93/3  

  .باشند  انحراف استاندارد مي± اعداد، ميانگين *

 

  گيري بحث و نتيجه

گياهان حاوي تركيبات متعددي هستند كه ساختارهاي 
استخراج اين تركيبات به عوامل متعددي بستگي . متفاوتي دارند

. باشند ها حالل و روش استخراج مي ترين آن  كه مهمدارد

هاي مختلف  انتخاب حالل و روش استخراج بستگي به قسمت
بسيار مشكل خواهد بود . يك گياه و نيز مواد متشكله آن دارد

كه براي هر دسته از تركيبات گياهي حالل مخصوصي انتخاب 
 دارد كه شود زيرا همراه با اين تركيبات، مواد ديگري نيز وجود

گياه . ]18[باشند  گذار مي ثيرابر روي درجه حالليت اين مواد ت
Echinacea purpurea سرشار از تركيبات فنلي است كه 

ميزان . باشند ترين آنها اسيد شيكوريك و اسيد كافتاريك مي مهم

 8/0 و درصد 5/0 - 2هاي هوايي گياه به ترتيب  دو ماده در سرشاخه اين
، HPLCهاي گوناگوني شامل  روش.  شده است گزارشدرصد 2/0 -

MEKC (Micellar electrokinetic chromatography) و 

HPLC-UV-MS تركيبات فنلي در گياه توسط  براي تعيين مقدار
ها،  كار رفته است كه از ميان اين روشه  بمحققين مختلف

HPLCدر مطالعات .  كاربرد بيشتري از دو روش ديگر دارد

هاي مختلف استخراج  و نيز شرايط  روشانجام شده از 
دستگاهي متفاوت جهت جداسازي و تعيين مقدار تركيبات 

هاي  فنلي استفاده شده است ولي آنچه در ميان تمامي روش

HPLCاستفاده از ماده كلروژنيك اسيد به ،خورد  به چشم مي 
عنوان استاندارد خارجي و تعيين مقدار ساير تركيبات فنلي با 

هاي بازداري  ز منحني كاليبراسيون اين ماده و زماناستفاده ا

از آنجا كه در . ]15[باشد  نسبي آنها بر اساس اين تركيب مي
 كشت شده در ايران ماده كلروژنيك اسيد  E. purpureaگياه

  اضافي موجود در گياهوجود ندارد و از طرفي ساير تركيبات 
  

  

شده و تفسير باعث شلوغي كروماتوگرام حاصله از عصاره گياه 

طيف و تشخيص پيك مربوط به دو ماده اسيد شيكوريك و 
هاي بازداري پيك اسيد  اسيد كافتاريك را از روي زمان

ه شده در مراجع مختلف يهاي ارا كلروژنيك و نيز كروماتوگرام

سازد لذا طراحي روشي ديگر براي تعيين مقدار   مشكل مي]15[
 استخراج روشي بهترين اين تركيبات فنلي در گياه و نيز معرف

اين تركيبات از گياه كه هدف اين تحقيق بوده است ضروري به 

در تحقيقات انجام شده توسط محققين ديگر . رسد نظر مي
سازي نمونه براي استخراج اسيد شيكوريك و اسيد  جهت آماده

از . ]15[متانولي استفاده شده است -هاي آبي كافتاريك از حالل

قيق به دست آوردن روش مناسب جهت آنجا كه هدف اين تح
سنجي  صورت تام و با روش رنگه استخراج تركيبات فنلي ب

بايست حالل مناسب   لذا در اولين مرحله كار مي،بوده است

با توجه به . دشوجهت استخراج تركيبات فنلي تام مشخص 
اينكه كه تركيبات فنلي شامل گروه وسيعي از تركيبات هستند 

اوت و اغلب پالر دارند ولي ممكن است به كه ساختارهاي متف
هاي غيرقطبي به مولكول آنها، داراي  علت اتصال گروه

هايي با پالريته كمتر نيز  ساختمان غيرقطبي و محلول در حالل
ها از   لذا در اين مطالعه، طيف وسيع حالل،]19[شده باشند 

 از . اسيدي مورد بررسي قرار گرفته استpHهگزان تا آب با 

گيري مثل  هاي مختلف عصاره ثير روشا ديگر، تطرف
ماسراسيون، پركوالسيون، سونيكاسيون، استخراج مداوم با 

 درجه 50استفاده از دستگاه سوكسله و استخراج گرم با دماي 

اي پودر و نسبت گياه به حالل   ذرهثير اندازهاتگراد و نيز  سانتي
  .اند ي شدهدر استخراج تركيبات فنلي تام گياه سرخارگل بررس
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  م، چهارهشتم، دوره فصلنامه گياهان دارويي، سال 

  1388 پاييز،  و دومسي شماره مسلسل

 

  و همكارانپور مهدي حاجي

 

هاي  گيري سرشاخه دست آمده از عصارهه از نتايج ب

آيد كه  هاي مختلف چنين برمي هوايي گياه سرخارگل با حالل
هاي تركيبي، جهت استخراج مواد فنلي كارآيي بيشتري  حالل
طور مثال نسبت تركيبات فنلي استخراج شده توسط ه ب. دارند

استات هر يك به هاي هگزان، دي كلرومتان و يا اتيل  حالل
تنهايي، حدود نصف ميزان تركيبات استخراج شده در استفاده 

عالوه نتايج نشان ه ب. باشد صورت تركيبي ميه ها ب از اين حالل

دهند كه استفاده از آب، ميزان استخراج تركيبات فنلي را  مي
هاي حالل حاوي  كه تمامي مخلوط طوريه ب. دهد افزايش مي

ها  اند كه از ميان آن  را استخراج كردهآب، مواد فنلي بيشتري

بيشترين كارآيي را در ) 80: 20(آب : مخلوط حالل متانول
كه مقدار تركيبات  طوريه ب. استخراج مواد فنلي دارا بوده است
ها  داري بيشتر از ساير حالل فنلي استخراج شده به طور معني

دي نلي، ماهيت اسياز آنجا كه تركيبات ف. )p>05/0(ياشد  مي
رفت كه استفاده از مخلوط حاللي با ماهيت   ميدارند، انتظار

اسيدي ضعيف كارآيي خوبي در استخراج اين تركيبات داشته 

 HCl  درصد1/0: باشد ولي نتايج نشان دادند كه حالل آب
، ) درصد6/3(عليرغم استخراج خوب تركيبات ) 50:50(

، استفاده از كارآيي اپتيمم را در استخراج ندارد و در اين مورد
  . ناپذير است يك حالل آلي مانند متانول اجتناب

دست آمده از استخراج تركيبات فنلي گياه ه نتايج ب
گيري نشان  هاي مختلف عصاره سرخارگل با استفاده از روش

 درجه 50گيري گرم در دماي  دهد كه روش عصاره مي

ها اولويت   ساعت نسبت به ساير روش2گراد به مدت  سانتي
روش استفاده از دستگاه سوكسله كمترين . )p>05/0 (رددا

دهد و اين نمايانگر اين امر  كارآيي را در استخراج نشان مي

است كه در روش سوكسله، دماي باال منجر به تخريب برخي 
د و يا به علت تفاوت در نقطه جوش شو تركيبات فنلي مي

بات فنلي متانول و آب، حاللي كه نهايتاً منجر به استخراج تركي

 متانول به آب نبوده و همين امر منجر 80:20د تركيب شو مي
 درجه 50دماي . دشو به كاهش استخراج تركيبات فنلي مي

گراد مناسب براي استخراج بوده كه در آن، تركيبات  سانتي

 مقايسه نتايج اين تحقيق با تحقيقات .گيرند ثير قرار نمياتحت ت
استخراج اسيد شيكوريك و ديگر نشان مي دهد كه گرچه براي 

اسيد كافتاريك استفاده از شيكر و يا سونيكاسيون در دماي اتاق 

 ولي جهت استخراج تركيبات فنلي تام ]15[مناسب است 
  .دهد  را افزايش ميروش درجه كارايي 50استفاده از دماي 

اي متفاوت در استخراج  نتايج حاصل از آزمون اندازه ذره

اي، كارآيي  دهد با كاهش اندازه ذره تركيبات فنلي نشان مي
كه استفاده از پودر گياه با  طوريه يابد ب استخراج افزايش مي

 ميكرون بهترين كارآيي را در استخراج 300اي  اندازه ذره

، كه اين امر، به )p>05/0(تركيبات فنلي گياه سرخارگل دارد 
  . اشدب اي كم مي دليل نفوذ بهتر حالل در پودرهاي با اندازه ذره

دست آمده از تعيين بهترين نسبت گياه به حالل ه نتايج ب

 گرم 1/0دهد كه مقدار  جهت استخراج تركيبات فنلي نشان مي
) 1: 200نسبت (ليتر رسيده است   ميلي20از گياه كه به حجم 

  ).p>05/0(د شو باعث استخراج بهينه تركيبات فنلي مي

راج گيري كرد جهت استخ توان نتيجه در مجموع مي
هاي هوايي گياه سرخارگل، استفاده  تركيبات فنلي تام سرشاخه

 ميكرومتر، نسبت گياه به 300اي  ا اندازه ذرهاز پودر گياه ب
با استفاده از دماي ) 80: 20(متانل : ، حالل آب1: 200حالل 

  . باشد  ساعت بهترين روش مي2گراد به مدت   درجه سانتي50

  

  تشكر و قدرداني

جه طرح تحقيقاتي مشترك بين مركز اين مقاله نتي
تحقيقات آزمايشگاهي غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشكي 

وسيله از  باشد كه بدين مي) 88-02-82-9158شماره (تهران 
همچنين . دشو هاي مالي آن مراكز تشكر و قدرداني مي حمايت

نويسندگان اين مقاله از جناب آقاي دكتر محمدهادي سليماني 

ترم شركت گياه اسانس به علت تامين گياه مدير عامل مح
  .سرخارگل كمال تشكر را دارند

  

  

  منابع

1. Bauer R and Wagner H. Echinacea Species as 

Potential Immunostimulatory Drugs. In: Wagner H 

and Farnsworth NR. Economic and Medicinal 

Plants Research. Vol. 5. Academic press. London.  
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