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چکیده

 اکدیستروئیدهای گیاهی (فیتواکدیستروئیدها) یکی از ترکیبهای موجود.گیاهان دارویی دارای ترکیبات ارزشمندی هستند
 تعدادی از گونههای تیره میخکیها.در بعضی از آنها بوده و دارای ساختاری مشابه با هورمون پوستاندازی حشرات هستند
 هدف از.) دارای منابعی غنی از این ترکیبات در غلظتهای باال بوده و تنوع ساختاری باالیی دارندCaryophyllaceae(
Dianthus(  معرفی و موارد استفاده ترکیبات اکدیستروئیدی در بعضی از گیاهان بومی ایران مانند میخک شرقی،این مطالعه
 در عصاره گیاه،HPLC  با استفاده از دستگاه.) استSilene aucheriana Boiss( ) و سیلن ایرانیorientalis Adams
 و در عصاره سیلن ایرانیPolypodin B (PolB(  و20-Hydroxyecdysone (20E(  دو ترکیب با نامهای،میخک شرقی
 در این دو گیاه براساس معادله20E  مقدار. نیز تشخیص داده شدIntegristerone A (IntA( ،عالوهبر دو ترکیب باال
 گیاهان موجود در تیره میخکیها. گرم وزن خشک گیاه بود100  ميکروگرم در4293/64  و6602/4 ،خط استاندارد
 بهداشتی، دارویی،با دارا بودن منابع غنی از ترکیبات اکدیستروئیدی میتوانند گزینه مناسبی برای تولید مکملهای غذایی
 انتظارات بزرگی را در توسعه ردههای، فیتواکدیستروئیدها بهعنوان یک مولکول جدید.و حتی مقاصد حشرهکشی باشند
.جدیدی از مکملهای دارویی و غذایی ایجاد کردهاند
20-Hydroxyecdyson, Silene aucheriana, Dianthus orientalis ، فیتواکدیستروئید:واژههاي كليدي

Introducing valuable ingredients of two Iranian medicinal plants
(Dianthus orientalis Adams and Silene aucheriana Boiss)
M. Kouhjani Gorji1*, S. Moharramipour2 and S. Asadi Sanam3

Abstract

Medicinal plants have valuable compounds. Phytoecdysteroids-one of the botanical compounds- are structural
analogs of the insect molting hormone ecdysone. Some species of cloves (caryophyllaceae) comprise rich
sources of ecdysteroids in high concentration and with broad structural diversity. The aim of this study was
to identify phytoecdysterid compounds in some native species such as Dianthus orientalis Adams and Silene
aucheriana. The extracts were subjected to high performance liquid chromatography (HPLC). In this study,
two major phytoecdysteroids including 20-hydroxyecdysone and polypodin B were identified in D. orientalis
extract and in addition to these two compounds, Integristerone A was identified in the S. aucheriana extract.
The content of 20- hydroxyecdysone was 6602.4 and 4293.64 μg/100 g dry weight of plants in the extract of
D. orientalis and S. aucheriana, respectively. The species of this genus can be a good option for producing food
supplements, medicines, hygiene and even insecticides. Phytoecdysteroids could serve as new molecules,
causing great expectations in the development of new classes of pharmaceuticals and dietary supplements.
Keywords: Phytoecdysteroid, Dianthus orientalis, Silene aucheriana, 20-Hydroxyecdyson
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مقدمه
میشـود ( Salma & Lafont, 1995; Zibareva
.)et al., 2003; Shakhmurova et al., 2004
اکدیسـتروئیدهای گیاهـی،
پژوهشها نشـان دادهاند که فیتواکدیسـتروئیدها
مشـابه هورمـون پوسـتاندازی
حشـرات هسـتند که بهطـور طبیعی بـا افزایـش حساسـیت بافتهـا بـه انسـولین،
در بعضـی گیاهـان وجـود دارنـد .این خاصیـت ضددیابتیـک ایفـا کـرده ( Graf et
ترکیبـات میتواننـد حشـرات را وادار )a l . , 2 0 1 4 ; M a m a d a l i e v a , 2 0 1 2
بـه پوسـتاندازی کشـنده کننـد .تعدادی و بـا کاهـش سـاخت و افزایـش تجزیـه
از تیرههـای گیاهـی دارای منابـع غنـی از کلسـترول باعـث کاهـش کلسـترول خـون
اکدیسـتروئید بـا تنوع و غلظت باال هسـتند ( )Laekeman & Vlietinck, 2013میشوند.
که حدود  0/1درصد يا کمتر از وزن خشک همچنین با تحریک کراتینوسیت ،باعث تحریک
آنها را شـامل میشـود ( Kubo & Hanke,بهبـود زخمهـای سـطحی پوسـت میشـود
 . )1986امـروزه مطالعـه اكديسـتروئيدهاي ( .)Lafont & Dinan, 2009ازجمله خواص
گياهي بهدلیـل کاربردهای فراوان و خاصیت درمانـی دیگـر ایـن ترکیبهـا ،کمـک بـه
زیسـتفعالی ایـن ترکیبـات ،توجـه زيـادي کاهـش رشـد تومورهـا در دزهـای پاییـن
را بهخـود جلـب کـرده و جايـگاه ويـژهاي است (Zibareva et al., 2003; Hu et al.,
را در بيـن پژوهشـگران علـوم زيسـتي پيدا .)2005; Mamadalieva & Egamberdieva
كـرده اسـت ( .)Dinan & Lafont, 2006ایـن ترکیبات غیر از اثرات درمانی ،در علوم
گیاهـان حـاوی ایـن ترکیبـات دارای اثرات مختلـف مانند کشـاورزی و گیاهشناسـی نیز
درمانـی ماننـد افزاینـده سـطح انـرژی ،کاربـرد دارنـد .از ایـن ترکیبـات بهعنـوان
کاهـش اسـترس و خسـتگی ،درمـان دیابت نشـانگرهای شـیمیایی در مطالعه فيلوژني و
و بهبـود سـریعتر زخم بـوده (&  Methiewردهبندی گونههاي گياهي اسـتفاده میشـود
;Zibareva et al., 2003; Dinan et al.,( Misharin,2006; Zhang et al., 2012
 )Graf et al., 2014و اخیـرا ً نیـز بـرای  .)1998فیتواکدیستروئیدها در تعداد کمی از
افزایـش عضلات بهصـورت مکملهـای گیاهـان زراعی مورد اسـتفاده ،مانند اسـفناج
بدنسـازی کاربـرد زیـادی پیـدا کردهانـد و کینـوا وجـود دارنـد که بـا توجه بـه اثرات
( .)Gorelik-Feldman et al., 2008تاکنون مفیـد آن بـر انسـان و اثرات ضدتغذیـهای بر
بیش از  100محصول مختلف اکدیستروئیدی حشـرات ،پژوهشـگران علوم کشـاورزی در
شـامل عصـاره خام و عصاره تخلیص شـده ،تلاش بـرای افزایـش سـطح ایـن ترکیبـات
کپسـول ،قـرص و شـربت بهدلیـل اثـرات در گیاهـان زراعـی پرمصـرف با اسـتفاده از
درمانـی متعـددی کـه بهاثبـات رسـیده در مهندسـی ژنتیـک هسـتند (.)Dinan, 1995
بـازار بـه فـروش میرسـد (جـدول  .)1از دیگـر کاربردهـای فیتواکدیسـتروئیدها در
اکدیسـتروئیدها سـنتز پروتئیـن را در طیـف علـوم کشـاورزی ،اسـتفاده در پـرورش کرم
وسیعی از پستانداران افزایش میدهند( (� Zwtابریشـم بـا ایجـاد بلـوغ همزمـان و افزایش
 .)sloot et al., 2014پژوهشهـای اخیـر کیفیـت و کمیـت توليد پيلـه ،افزايش باروري
نشـان داده کـه ترکیبات اکدیسـتروئیدی 20-در زنبـور عسـل و کنتـرل آفـات اسـت
 Hydroxyecdysoneو Changrakala et al., 1998; Kholodo�( Polypodin
 Bباعـث تحریـک سـنتز پروتئیـن تـا  .)va, 2001 20خاصیــت حشرهکشــی ایــن
درصـد در میوتوبولهـای انسـان و مـوش ترکیبــات ،آنهــا را موضــوع ایــدهآل بــرای
(  )Gorelik-Feldman et al., 2008بررســی اثــرات حشرهکشــی میکنــد .ایــن
و افزایــش فیزیکــی ماهیچههــای بــدن ترکیبــات در بیــش از  100تیــره از گیاهــان
مــوش ،بــدون فعالیــت شــده اســت خاکــزی گــزارش شــدهاســت (Dinan,
( )2001 )Toth et al., 2008; Zwtsloot et al., 2014کــه در غلظتهــاي زيركشــنده،
ایـن ترکیبـات باعـث افزایـش توانایـی بازدارنده تغذيه و دوركننده حشــرات هســتند
کنـارآمـدن بـا اسـترس ،افزایـش مقاومـت ( .)Lafont, 1997ايــن تركيبــات بهدليــل
بـه خسـتگی و افزایـش شـادی و نشـاط دارا بــودن خــواص دارويــي ،بــراي انســان و

ســاير پســتانداران کمخطــر هســتند .احتمــال
بــروز مقاومــت حشــرات مضــر در برابــر اين
ســموم نیــز بهدلیــل مشــابهت آن بــا هورمون
پوســتاندازی آنهــا بســيار كــم اســت
( Slama & Lafont, 1995; Dinan,
 .)1995ازایــنرو ایــن ترکیبــات بــه طــور
امیدوارکننــدهای میتواننــد در برنامههــای
کنتــرل آفــات بهداشــتی اســتفاده شــوند.
گزارشهــا ،حاکــی از وجــود مقادیــر قابــل
توجهــی فیتواکدیســتروئید بــا تنــوع بــاال
در تعــدادی از گونههــای تیــره میخکیــان
( )Caryophyllaceaeاســت .بــا وجــود
گونههــای بومــی از گیاهــان جنــس
 Dianthusو  Sileneدر مناطــق مختلــف
کوهســتانی ايــران و کاربردهــای فــراوان

پژوهشها
نشـان داد هانـد کـه
فیتواکدیستروئیدها با افزایش
حساسـیت بافتهـا به انسـولین،
خاصیـت ضددیابتیـک ایفـا کرده
و بـا کاهـش سـاخت و افزایـش
تجزیـه کلسـترول باعث کاهش
کلسـترول خـون میشـوند.
ایــن ترکیبــات در مباحــث درمانــی ،نیــاز بــه
شناســایی ایــن ترکیبــات در گیاهــان بومــی
ایران و بررســی محتوای فیتواکدیســتروئیدی
بــرای انتخــاب گیاهانــی بــا محتــوای باالتــر
احســاس میشــود .دو گیــاه میخــک شــرقی
( )Dianthus orientalis Adamsو ســیلن
ایرانی ( )Silene aucheriana Boissبرای
ایــن آزمایشــات انتخاب شــدند .شــاید یکی
دیگــر از بهتریــن کاربردهــا غیــر از جنبههای
درمانــی ،اســتفاده از ایــن ترکیبــات بهعنــوان
حشــرهکشهای گیاهــی اســت کــه بــا
کنتــرل حشــرات مضــر و بیمــاریزا باعــث
اســتفاده کمتــر از ســموم شــیمیایی میشــود؛
ســمومی که اثــرات مخربی بر محیطزیســت،
ســامتی انســان و ســایر ارگانیســمهای
مرتبــط در ایــن چرخــه دارنــد.

طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،2پیاپی  ،9خرداد -تیر 1397
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جدول  -1فرموالسیونهای مختلف دارویی از فیتواکدیستروئیدهای موجود در گیاهان مختلف و اثرات دارویی آنها ()Bathori, 2002

نام

نحوه اثر

گونه گیاهی

کشور

شرکت سازنده

Viticom N
VitiCom P

آداپتوژنیک

Leuzea
carthamoides

Triboxin

ساخت ماهیچه  -آنابولیکی

جمهوری
چک

-

n.g.

شربت

آمریکا

Atletica Sport
International

n.g.

کپسول

Bipharm

n.g.

پودر گل

J. Kren Firm

0.08–0.22%

چای
سبز

Leveton

افزایش ظرفیت فیزیکی ماهیچهها در
ورزشکاران و آداپتوژ

Leuzea
carthamoides
Tocoferol+vitamin C

روسیه

Maralan

بهبود سیستم گوارشی ،افزایش مقاومت به
استرس ،بهبود فعالیتهای محرک سیستم
عصبی مرکزی و کاهش خستگی

Leuzea
carthamoides

جمهوری
اسلواکی

بهبود شرایط فیزیکی ،افزایش اشتها و
ضداسترس

Leuzea
carthamoides
Mentha piperita
Urtica dioica
Rubus caesius

پیشگیری از بیماریهای عفونی ،عصبی و
کاهش استرس

Leuzea
carthamoides

Robofit Drops

Ecdysten

Research
مجارستان
Institute of
Medicinal Plants

روسیه

فیتواکدیســتروئیدها ،از فراکشــن  60درصــد
اقدامها و یافتهها
(حــاوی باالتریــن مقدار فیتواکدیســتروئیدها
جمعآوری و نگهداری گیاه
جمــعآوری گیــاه  D. orientalisو براســاس پروتــکل) بــه دســتگاه HPLC
 S. aucherianaاز اواخـر اردیبهشـت تـا اســتفاده شــد (.)Dinan et al., 2001
اواسـط تیرمـاه در ارتفـاع  2490متـری
کوههای توچال ( N 35º 50´11.0394˝، Eتجزیه و شناسایی اکدیستروئیدها با
 )،˝51º.24´28.8صورت گرفت (شـکل  .)1کمک HPLC
محلــول متانولــی  60درصــد تهیــه شــده
از هــر دو گیــاه بــه دســتگاه HPLC
عصارهگیری
بــه  50گــرم از قســمتهای هوایــی مــدل ( contro 600 Watersســتون
خشــک و پودرشــده گیاه  D. orientalisو مــورد اســتفاده  Develosilبــا طــول 250
 S. aucherianaبهطــور جداگانــه 250
ح ــدود
ميليليتــر متانــول  70درصــد اضافــه شــد
 6د ر صـــد ا ز
و بهمــدت  3ســاعت در دمــاي  40درجــه
سلســيوس درون حمــام اولتراســونیک قــرار
گونههــــای گیاهـــی
گرفــت .پــس از  3بــار تکــرار عصارهگیری،
آزمایشش ــده ق ــادر ب ــه س ــنتز
عصارههــای متانولــي توســط دســتگاه تقطیر اکدیســتروئیدها هســتند و تنهــا
در خــأ در دمــای  40درجــه سلســیوس و
کمت ــر از  2درص ــد از گیاه ــان
دور متوســط تبخیــر شــد .بــرای جداســازی
بــرای وجــود ایــن ترکیبــات
اکدیستروئیدها از کارتریج Chromabond
بررســـی شـــدهاند.
 C18اســتفاده شــد .پــس از آمادهســازی
عصــاره 5 ،میلیلیتــر متانــول بــا درصدهای
 60 ،25و  100درصــد بهترتیــب از کارتریج میلیمتــر ،قطــر  4/6میلیمتــر و انــدازه
عبــور داده شــد (شــکل  .)2برای شناســایی ذرات  5میکرومتــر) تزریــق شــد .در فــاز
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محتوای  E 20شکل
محصول

Thermo Life

n.g.

® 5 mg/tablet

عصاره
الکلی
()%40
قرص

متحــرک دی کلرومتــان ،ایزوپروپانــول و
آب بــا نســبت  ،74/4 :23/8 :1/8ســرعت
ml / minا 1مجهـز بـه شناسـاگر UVتزریق
و جـذب در  254نانومتـر خوانـده شـد.
محلو لهایـی بـا غلظتهـای متفـاوت از
 20Eخالـص (شـرکت سـیگما آلدریـچ) و
( polypodin Bهدیـه دکتـر الفونـت) نیـز
بـرای کالیبراسـیون دسـتگاه اسـتفاده شـد.
بـرای بررسـی بیشـتر ،نمونههـا بـه فرانسـه
نزد پروفسـور  Lofontدر دانشگاه پیر ماری
کـوری فرسـتاده شـده و وجـود ترکیبـات
فیتواکدیسـتروئیدی بـاال مـورد تأییـد
قـرار گرفـت.

نتیجهگیری نهایی و پیشنهادها
ترکیبات فیتواکدیستروئیدی گیاه
 D. orientalisو S. aucheriana

آ ز ما یشــا ت تکمیلــی و جــو د د و
ترکیــب اکدیســتروئیدی بــه نا مهــای
)20-Hydroxyecdysone (20E
و ( Polypodin B (PolBرا در میخک شرقی
و سه ترکیب فیتواکدیستروئیدی به نامهای

20-Hydroxyecdysone (20E),
)Polypodin B (PolB

الف

ج

ب
شکل  -1گیاه Silene aucheriana

و )Integristerone A (IntA
را در سیلن فارسی ( )S. aucherianaبه
اثبات رساند (شک ل  .)1مقدار �20-Hydroxy
 ecdysoneبا استفاده از دستگاه  HPLCنيز
اندازهگیری شد .مقدا ر �20-Hydroxyecdys
 oneبراساس معادله خط استاندارد (غلظتهای
 750 ،500 ،100 ،50 ،20 ،10و )ppm 1000

 6 6 0 2 /4ميکر و گر م  ،میخک شر قی و
 4293/64ميکروگرم در  100گرم وزن خشک
گیاه در عصاره سیلن ایرانی بود.

بحث

حدود  6درصد از گونههای گیاهی آزمایششده
قادر به سنتز اکدیستروئیدها هستند و تنها
کمتر از  2درصد از گیاهان برای وجود این

د

(الف و ب) و ( Dianthus orientalisج و د)

ترکیبات بررسی شدهاند (.)Dinan, 2001
مقدار اکدیستروئیدها در گیاهان حدود 0/1
درصد یا کمتر از وزن خشک آنهاست .در
پژوهشهای اخیر ،مقدار  20Eدر گیاه
اسفناج  194/7 mgبر  100گرم وزن تر گیاه
( )Sahaf & Moharramipour, 2013و در
سرخس شترمرغی  150/4 mgبر  100گرم
وزن خشـک گیاه تعیین شـده اسـت (Tabe
،)Bordbar & Moharramipour, 2013
امـا مقـدار تقریبـی ایـن ترکیـب ( )20Eدر
گیاه میخک شـرقی و سـیلن ایرانی در حدود
میکروگرم  6602/4و  4293/64ميکروگرم
در  100گــرم وزن خشــک گیــاه بــرآورد
شــد .عالوهبــر مقــدار بــاالی  20Eدر ایــن
گیــاه ،ترکیبــات اکدیســتروئیدی دیگــری نیز

وجود داشــت کــه محتــوای اکدیســتروئیدی
آن را بــاال میبــرد.
بر ر سـیها ی ا نجـا م شـد ه ر و ی
ترکیبـات اکدیسـتروئیدی حاصـل از گیـاه
( Ajuga iva (Lو  Silene nutans L.از
تیـره میخکیـان نیـز نشـان داد کـه ترکیبات
اکدیسـتروئیدی  20E، PolBو پوناسترون آ
هماننـد گیاهان مورد آزمایـش در این مقاله،
غالب است ( .)Rharrabe et al., 2010در
پژوهشـی اثر چهار فیتواکدیسـتروئید
20-hydroxyecdysone-20,
2 2 - m o n a c e t o n i d e ,
20-hydroxyecdysone, stigmaster olو  gamma-sitosterolکــه از ســه
گیــاه جنــس  Vitexاســتخراج شــده بــود

2

1
شکل  -2ستون کروماتوگرافی  )1( C18و نحوه جداسازی توسط ستون کروماتوگرافی (.)2

طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،2پیاپی  ،9خرداد -تیر 1397
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4  و3 روی الرو ســن
5 ،1  در غلظتهــایgambiae
 نتایــج. بررســی شــدppm 10 و
نشــاندهنده حرکتهــای ناهنجــار و
رشــد ناقــص در غلظتهــای پاییــن
ppm بــود درصورتیکــه در غلظــت
 درصــد مرگومیــر وجود داشــت100 ،10
.)Nyamoita, 2013(
از آنجـــا كـــه تعـــدادی از گونههـــاي
گياه ــي متعل ــق ب ــه تي ــره ميخكي ــان ح ــاوي
تركيب ــات اكديس ــتروئيدي هس ــتند و بعض ــي
از آنهـــا حتـــي بهعنـــوان گيـــاه زينتـــي
 الزم اســـت در مـــورد،پـــرورش مييابنـــد
شناس ــايي ای ــن تركيبه ــا و اث ــرات داروی ــی
و حشرهکشـــی آنهـــا مطالعـــات جامعـــي در
 همچنیــن بــا کاشــت.کشــور صــورت گيــرد
گیاهانـــی کـــه حـــاوی مقادیـــر باالیـــی از
 بهعنـــوان یـــک،ایـــن ترکیبـــات هســـتند
منبـــع غنـــی بـــرای اســـتفاده بهصـــورت
مکملهـــای غذایـــی بـــرای انســـانها و
ورزشـــکاران یـــا بهعنـــوان افزودنیهایـــی
در پزشــکی و محصــوالت آرایشــی اســتفاده
 فیتواکدیســـتروئیدها بهعنـــوان یـــک.شـــود
 انتظـــارات بزرگـــی را در،مولکـــول جدیـــد
توســـعه ردههـــای جدیـــدی از مکملهـــای
.دارویـــی و غذایـــی ایجـــاد کردهانـــد
Anopheles

تشکر و قدردانی

 از دانشگاهLafont از جناب آقای پروفسور
 فرانسه بهخاطرPierre and Marie Curie
تشـخیص ترکیبات فیتواکدیسـتروئیدی گیاه
 نهایـتS. aucheriana  وD. orientalis
.تشـکر و قدردانی میشود
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