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 Euphorbia microsciadiaمطالعه فيتوشيميايي گياه 
 
 
 

 
 ٢، دكتر سيد عليرضا مرتضوي١دكتر سيد عبدالمجيد آيت اللهي

 
 
 
 
 

     چكيده
 ٨٠٠خانواده فرفيون از جمله خانواده هاي بزرگ و مهم گياهان دارويي هستند كه داراي بيش از                  :سابقه و هدف  

 را مي توان در درمان بيماري هاي مختلفي نظير سرطان و دردهاي عصبي به              اين خانواده مهم از گياهان    . گونه اند
تاكنون مطالعات فيتوشيميايي انجام نگرفته      Euphorbia microsciadiaبا توجه به اينكه در مورد گونه        . كار برد 

 . است، در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت

گياه از بخش كهك در جاده قم به كاشان         . انجام گرفت  Exploratory survey تحقيق به روش   :مواد و روش ها  
در نهايت عصاره خشك شد و      . عصاره گيري با استفاده از روش خيساندن در متانل انجام گرفت         . جمع آوري شد 

با استفاده از ستون كروماتوگرافي سيليكاژل و حالل هاي مختلف، فرآيند جداسازي و شناسايي اجزاء موجود در                 
 .  صورت گرفتUV و IR, Mass, NMR نيك هاي مختلف شامل عصاره توسط تك

سپس با استفاده   . از عصاره حاصله جدا شد      Md70 و Mg IV , Mg III, Ma7 چهار فراكسيون شامل   : يافته ها
در . از طيف هاي مختلف به دست آمده از هر فراكسيون اقدام به تعيين ساختمان اجزاء موجود در آنها شد                      

ساختمان ترپنوئيدي   Mg IIIدر فراكسيون   . شناسايي شد  nonacosane  الكان خطي به نام    يك Ma7 فراكسيون
β-sitosterol       شناسايي گرديد و در فراكسيون mg IV حضور  cycloclarkeanol  در فراكسيون . مشخص گرديد 

Md70 ماده اي شناسايي نشد . 

 در   cycloclarkeanol و β-sitosterol , nonacosane  براي نخستين بار سه تركيب       :نتيجه گيري و توصيه ها  
 . اين مواد را مي توان براي مصارف درماني مختلف به كار برد. شناسايي شد Euphorbia microsciadia گونه

و β-sitosterol ، فيتوشيميايي، جداسازي اجزاء،Euphorbia microsciadia خانواده فرفيون، :واژگان كليدي
Cycloclarkeanol. 

 
 
 
 
 
 
 
  گروه مفردات پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-١

  گروه داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-٢
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 مقدمه
، خانواده  )Euphorbiaceae(خانواده فرفيون   

 جنس و   ٣٠٠بزرگي از گياهان مي باشند كه شامل         
در غالب نواحي كره زمين     .  گونه اند ٨٠٠متجاوز از   

قله كوه هاي مرتفع اين خانواده     به جز مناطق قطبي و      
از جمله جنس هاي مهم اين      . از گياهان پراكنده اند  

 Euphorbia  گونه مي باشد،  ٢٠٠٠خانواده كه داراي    

شامل گياهان يك پايه،      Euphorbia جنس. است
داراي گل هاي نر يك پرچمي با ميله زانودار،              
گل هاي ماده با تخمدان سه برچه اي، گل آذين             

 ميوه كپسول سه قاب است و به دو دسته           سياتيوم و 
علـف هاي يك سـاله با دوره زندگي كوتاه                          

)Annuae (        و گياهان چند ساله و پايا)Perennae (
تعداد زيادي از اين گياهان قادر به        . تقسيم مي شوند 

توليد نوعي التكس سمي هستند كه اثر تحريكي بر          
يي از اين    گونه ها. روي بافت هاي مخاطي دارد     

خانواده به عنوان گياه زينتي در خانه ها نگهداري           
 ). ١(مي شوند 

 ،  گونه Euphorbiaاز جمله گونه هاي مهم       

Euphorbia microsciadia Boiss اين  . مي باشد
گونه داراي ساقه هاي بدون چتر واقعي طوقه دار و          
. داراي تقسيمات دو يا به ندرت سه شاخه اي هستند         

ن گونه محدود بودن تعداد         وجه تشخيص اي    
شاخه هاي انتهايي بوده و شعاع هاي تشكيل دهنده         
چترها نيز كوتاه ترند و برگ هاي اطراف چتر كل نيز          

پراكندگي گياه بيشتر در     . باريك به نظر مي رسند    
جنوب و مركز ايران بوده و در شمال كمتر يافت             

اين گونه در نقاط مـرتفع واقع در شمال          . مي شوند
تان و هـم چنين هـندوستان نيز يافت             پاكـس

 ). ١( مي شـود
 

مطالعات غربالي انجام شده بر گونه هاي           
، حاكي از اثرات درماني         Euphorbiaمختلف   

سودمند براي درمان بيماري هاي مختلف نظير            
سرطان، روماتيسم، آسم،  عفـونت هاي باكتـريايي و       

 ). ٣ و ٢(دردهاي عصبي است 

 Euphorbia  جنس در برخي از گونه هاي     

حضور تركيبات ترپنوئيدي و استرولي نشان داده          
 از طرف ديگر در گونه       ). ٤ - ٦(شده است    

Euphorbia clarkeana حضور cycloclarkeanol 

از ديگر تركيبات جدا     ). ٣(به اثبات رسيده است      
 مي توان به  Euphorbiaشده از گونه هاي مختلف       

Euphorbol , Euphol , Cycloeucalenol     و β-

sitosterol  ٧  - ١٠(اشاره نمود .( 

 Euphorbia اما در رابطه با گونه          

microsciadia     هيچ گونه مطالعه فيتوشيميايي كاملي
لذا با توجه به     . تاكنون صورت گرفته نشده است     

اهميت اين گونه در درمان بيماري هاي مختلف اشاره        
شده، در اين تحقيق تصميم به بررسي فيتوشيميايي         

 . آن گرفته شد
 

 مواد و روش ها
انجام  Exploratory survey تحقيق به روش  

. جمع آوري گياه در خردادماه صورت گرفت     . گرفت
 جاده  ٥٠منطقه جمع آوري بخش كهك در كيلومتر        

گياه با اندام كامل جمع آوري شد و . قم به كاشان بود
براي تاييد نام نمونه هرباريومي از گياه تهيه شد و            

 تهيه شده در گروه فارماكوگنوزي دانشكده          نمونه
داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي           

نمونه هاي جمع آوري شده پس از       . نام گذاري شد 
جداسازي گياهان متفرقه به صورت كامل در مكاني         
دور از نور مستقيم آفتاب و حرارت زياد به مدت            

سپس ريشه گياه جدا شد و      . يك هفته خشك شدند   
 . هاي هوايي به قطعات ريزتري آسياب شدنداندام 

عـصاره گيري با استفاده از روش خيساندن           
)Maceration (        روز انجام    ٥با متانل و به مدت 
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سپس متانل موجود تبخير شد و عصاره غليظ        . گرفت
عمل . حاصله به دستگاه كريستاليزور انتقال داده شد      

گرفت، با  خيساندن با متانل دو مرتبه ديگر نيز انجام         
 روز تقليل   ٣اين تفاوت كه مدت زمان خيساندن به         

 . يافت

از عصاره تغليظ شده حاصل از        ميلي ليتر ٧٠٠
ماسيراسيون به قيف دكانتور انتقال يافت و با اضافه          
كردن هگزان نرمال به فاز متانلي و تكان دادن ماليم           

در ادامه  . قيف، فاز هگزان از فاز متانلي جدا گرديد        
 هگزاني تغليظ شد و به دستگاه كريستاليزور        كار فاز 

منتقل گرديد و كامالً تبخير شد تا عصاره خشك            
 . شده گياه حاصل شود

در مـرحله بعد با استفاده از سـتون               
كروماتوگرافي سيليكاژل و استفاده از حالل هاي          

در شروع كار و به دنبال آن       ) پتروليوم اتر (غيرقطبي  
و ) حالل افزاينده پالريته  به عنوان   (افزودن كلروفرم   

در نهايت حالل قطبي متانل،  به عنوان فاز متحرك،           
اقدام به جداسازي مواد موجود در عصاره هگزاني          

عصاره هگزاني پس از اختالط با        . تهيه شده، شد  
مقداري سيليكاژل، به ستون افزوده شد و با عبور فاز          
متحرك، جداسازي اجزاء موجود در عصاره صورت       

 . گرفت

فراكسيون هاي به دست آمده از ستون            
كروماتوگرافي از نقطه نظر آزمون هاي وجود            

، حضور   )١١(، وجود ساپونين       )١١ (آلكالوئيد   
و ) ١٢ و   ١١(تري ترپن ها و استرول هاي اشباع نشده      

مورد بررسي  ) ١٣(هم چنين آزمون وجود فالونوئيد      
 . قرار گرفتند

 
 يافته ها

وجود در عصاره   به دنبال جداسازي اجزاء م     
 Mg IV , Mg III , Ma7هگزاني،  چهار فراكسيون    

 . به دست آمدند Md70 و

توسط پتروليوم اتر خالص از      Ma7 فراكسيون
ستون خارج شد و سپس با اضافه كردن متانل و             
رسوب گيري جدا شد اين فراكسيون حالت صمغي        
. داشت و رنگ آن سفيد متمايل به زرد بود                

نشان داد كه    TLC رقه نازك كروماتوگرافي روي و  
 بر روي ورقه   .U.V اين ماده خاصيت جذب اشعه     

TLC           را ندارد و به معرف هاي عمومي ترپنوئيد و
دماي ذوب اين    . آلكالوئيد جواب مثبت نمي دهد     

در مراحل بعدي   .  درجه سانتي گراد بود   ٦٣فراكسيون  
خالـص بـودن اين     FD با استفاده از دسـتگاه     

 اين فـراكسين   IR طيف.  گـرديد فـراكســيون ثابت 
 cm١٧٣٥-١،  cm١٦٤٨-١جذب هـايي را در نـواحي     

١-cm١ ، ٢٨٤٨-cm١  و٢٩١٦-cmنشان داد٧٢٠  .  

اين فراكسيون    FD بررسي طيف جرمي    
.  بود ٣/٤٠٨دهنده خلوص آن و جرم مولكولي        نشان 

 DEPT و CNMR در بررسي هم زمان طيف هاي    

 در ناحيه    مشخص گرديد كه بسياري از پيك ها        
 . وجود دارند و هم پوشاني دارند ppm٣٠ حدود

 

الكان، خطي بودن تركيب  Massبررسي طيف  
با سيستم حاللي    MgIII فراكسيون. را نشان مي دهد  

 درصد پتروليوم اتر از ستون     ٦٥ درصد كلروفرم و     ٣٥
پس از تغليظ، كريستال هايي در ويال ها       . خارج شد 

در . ه گياهي بود   تشكيل شد كه همراه با رنگدان        
مراحل بعدي اقدام به خالص سازي اين فراكسيون         

در نهايت فراكسيون نهايي به دست آمده          . گرديد
. بود  درجه سانتي گراد  ١٣٩ داراي نقطه ذوب معادل   

اين فراكسيون جذب هايي در      IR در بررسي طيف  
،       cm١٧١٥-١ cm٢٩٢٨-١ ،cm٣٤٤٠-١ نواحـي

١-cm١ ،١٤٦٣-cm١ و    ١٣٧٨-cmبه دست    ١٠٧٠ 
 پـيك يون مولكولي برابر     Mass در طـيف . آمد

m/eشدت پيك .  به دست آمـد     ٤١٤ m+l ن       آ
 . بود) m( درصد پيك يون مولكولي ٣٢
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هم چنين حضور ساختمان ترپنوئيدي در اين       
اين  HNMR طيف. فراكسيون مشخص گرديد    

فراكسيون به صورت پيك هاي متعددي در ناحيه يك        
 . هر شدظا ppm تا دو

 داراي نقطعه ذوبي برابر با      MgIV فراكسيون

 اين فراكسيون   FDطيف  .  درجه سانتي گراد بود   ١٩٣
نشان دهنده خلوص آن و داشتن جرم مولكولي برابر         

نيز اين مطلب را تأييد       Massطيف  .  بود ٣/٤٥٨با  
 به  cm٣٤٣٦-١جذب در ناحيه    IRدر طيف    . كرد

، cm٢٩٢٨-١هـم چنين جذب در نواحي   . دست آمد   
١-cm١ و   ١٦٤٠-cmدر طيف .  به دست آمد    ١٠٥٠ 

NMR   پيك هايي در نواحي ppmو ٣٣/٠  ppm٥٤/٠ 
 هـم چنين پيك هايي در نـواحي            . به دست آمـد  

ppmو ١-٢  ppm پيك هايي در  .  به دست آمد   ٢٦/٣
 .  نيز به دست آمدppm٤٨/٥ و ppm٤/٥ نواحي

كه به صورت     Md70 در نهايت فراكسيون   
اي كوچك مكعبي شكل در مخلوطي از         كريستال ه

رنگدانه گياهي در ته ويال هايي كه طي سيستم حالل         
 درصد كلروفرم   ١٥ درصد پتروليوم اتر و      ٨٥حاوي  

تهيه  TLC .از ستون خارج شده بود، به دست آمد        
را نشان   UV شده از اين فراكسيون وجود لكه فعال      

 اين. دو بعدي نيز لكه اي را نشان نداد        TLC. نداد
 در نـواحي  IR فـراكسيون جذب هايي را در طيـف    

١-cm١،  ٣٤٠٠-cm١،  ٢٩١٥-cm١ ٢٨٤٧-cm١٧٥٣  ،
١-cmنشان داد١٤٦٠  . 
 

 بحث 
هدف از انجام اين تحقيق عصاره گيري و           

 Euphorbia جداسازي اجزاء موجود در گونه گياهي

microsciadia    همان طور كه  . براي نخستين بار بود
تفاده از اين عصاره مي تواند در به آن اشاره گرديد اس

درمان سرطان، عفونت هاي باكتريايي، دردهاي          

پس از تهيه    . عصبي و روماتيسم سودمند باشد       
عصاره اين گياه و جداسازي اجزاء موجود در آن،           

در بررسي  .  چهار فراكسيون مختلف به دست آمد       
و بر اساس نتايج به دست آمده از          Ma7فراكسيون  

تأييد  C-Cو   C-H ور گروه هاي حض UV و   IR طيف
اين فراكسيون   IR هر چند بر اساس طيف     . گرديد

عدم . حضور تركيبات كيتوني و الكلي مشخص نشد      
 در طيف  ppm١٠٠ وجود پيـك هايي در ناحيه باالي    

CNMR    دهنده عدم وجود     اين فراكسيون نشان
از طرف ديگر   . پيوند دوگانه در اين تركيب مي باشد     

هنده حضور يك گروه متيل       نشان د DEPT طيف
اين فراكسيون به    HNMR بر اساس طيف  . مي باشد

 ٩٣نظر مي رسد كه تعداد پروتون هاي آن برابر با            
در كل بر اساس نتايج به دست آمده به نظر            . باشد

يك هيدروكربن خطي    Ma7 مي رسد كه فراكسيون  
اين  Massدر بررسي طيف      . اشباع شده باشد   

الگوي .  بودن آن اثبات شد    فراكسيون نيز الكان خطي   
شكسته شدن تركيب با الكان هاي خطي سازگار           
است و اين واقعيت كه تمام شكستگي ها داراي جرم         

در . مولكولي فرد هستند اثباتي بر اين ادعا است          
 يك الكان خطي با     Ma7نهايت به نظر مي رسد كه       

  باشد و فرمول آن C29H60 فرمول
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 . مي باشد Nonacosane با نام

مشخص  MgIII اما در بررسي فراكسيون     
 ، OH آن، گروه هاي  IR گرديد كه بر اساس طيف     

C-H   متيلن،  متيل و ، C-O     مي توانند در ساختمان اين
 Mass در بررسي طيف  . تركيب وجود داشته باشند   
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 كربن در ساختمان ماده      ٢٩اين فراكسيون حضور     
 واقع با استفاده از بانك         پيش بيني مي شود و در     

اطالعاتي موجود در دستگاه صحت اين مطلب تأييد        
براي اين فراكسيون     C29H50O شد و ساختمان   

با توجه به نقطه ذوب و ترپنوئيد         . پيشنهاد گرديد 
بودن اين فراكسيون مي توان چنين تصور كرد كه اين         

اين ماده يك استرول گياهي .  باشدβ-sitosterol ماده
، ٢٤ به جز زنجيره متصل به كربن               است كه  

ساختماني مشابه كلسترول دارد و قادر به كاهش           
مكانيسم اين اثر    . پالسما خواهد بود    LDL ميزان

شناخته نشده است ولي به نظر مي رسد كه اين ماده           
-β ساختمان. مانع جذب كلسترول مي شود       

sitosterolبه صورت زير مي باشد  : 

 
 

و بر اساس     Mg IV در بررسي فراكسيون   
براي  C30H50O3 نتايج به دست آمده، فرمول كلي      

نتايج به دست آمده نشان دهنده      . آن پيشنهاد مي شود  

حضور يك تري ترپنوئيد استرولي در اين ماده             
 OH ، حضور گروه هاي  IR بر اساس طيف  . مي باشد

C-H  در گروه CH2   ،C=C    و حلقه سيكـلوپروپان
س نتايج حاصله   در نهايت بر اسا    . مشخص گرديد 
در اين فراكسيون    Cycloclarkeanol حضور تركيب 
ساختمان اين تركيب به صورت زير      . مشخص گرديد 

  : مي باشد

 
 

امكان تعيين   Md70 متأسفانه براي فراكسيون  
دقيق ساختمان بر اساس نتايج به دست آمده وجود          

در اين ساختمان    OH نداشت، هر چند حضور گروه    
براين به عنوان نتيجه گيري از اين       بنا. مسلم مي باشد 

مطالعه مي توان گفت كه براي نخستين مرتبه بررسي         
 Euphorbia microsciadia فيتوشيميايي بر روي گياه   

Boiss              انجام گرفت و حضور سه تركيب 
nonacosane، cycloclarkeanol و β-sitosterol 

 . در آن تعيين گرديد
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 دكتراي حرفه اي     رساله . Achillea santolina بررسي فيتوشيميايي و اثرات ضد قارچ گياه            . كرامتي ب  -١١

 .١٣٧٢-٧٣ سال تحصيلي  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،،داروسازي، دانشكده داروسازي
 دكتراي  رساله .Potamogeton lucensبررسي فيتوشيميايي گياه گلدار آبزي        .  پيرمرادي آموزگار فرد پ     -١٢

 .١٣٧٢-٧٣دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، سال تحصيلي  حرفه اي داروسازي، 
دارو . وشيميايي گونه هاي مختلف بيد در استان اصفهانبررسي گياه شناسي و فيت.  صمصام شريعت، ه، قهرماني ن-١٣

 . ١٨-١٥، صفحات ١١٦؛ ١٣٧٢ ،و درمان
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