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زردچوبه( )Curcuma longa L.به روش سوکسله
و مقایسه محتوای فالونوئیدی و فالونولی در
روش های مختلف عصاره گیری
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 )1گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ايران.
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چكیده
مقدمه :زردچوبه با نام علمی  Curcuma longa L.متعلق به خانواده زنجبیل می باشد .نوع روش استخراج بر درصد و نوع ترکیبات شیمیایی
موجود در عصاره گیاه موثر است .هدف از این مطالعه بررسی فیتوشیمیایی عصاره ســـوکسله زردچوبه با استفاده از روش های دستگاهی مختلف و
اندازه گیری محتوای فالونوئیدی و فالونولی در روش های مختلف عصاره گیری است.
مواد و روش ها :آزمون های فیتوشیمیایی به منظور تعیین متابولیت های ثانویه بر روی عصاره سوکسله اتانولی این گیاه انجام شد و روش های
آنالیز دستگاهی مخــتلف به منظور تاییدی بر وجود کورکومینوئیدها بر روی این عصاره صورت گرفت .محتوای فالونوئیدی و فالونولی عصاره ها با
روش های مختلف عصاره گیری(ماسراسیون ،اولتراسونیک و سوکسله) با استفاده از استاندارد کوئرستین سنجیده شد.
یافته های پژوهش :نتایج به دست آمده از بررسی فیتوشیمیایی ،حضور ترکیبات آلکالوئیدی ،فالونوئیدی و گلیکوزیدی و عدم حضور ترکیبات
تاننی و ساپونینی در عصاره سوکسله اتانولی را تایید می کند .یافته های  GC ،UV ،IRو  GC/Massبیانگر وجود کورکومینوئیدها در عصاره
زردچوبه به روش سوکسله می باشد .نتایج آزمون های آماری نشان داد که بیشترین محتوای فالونوئیدی و فالونولی مربوط به عصاره استخراج شده با
دو حالل هگزان و اتانول است.
بحث و نتیجه گیری :یافته های این مطالعه نشان داد که روش سوکسله علی رغم نیازمند بودن به دمای باال و استفاده نمودن از حالل داغ،
ساختار کورکومینوئیدها را در این روش عصاره گیری حفظ کرده است و این روش عصاره گیری می تواند یک روش مناسب جهت استخراج کورکومین
از گیاه زردچوبه باشد .هم چنین روش مناسب جهت استخراج ترکیبات فالونوئیدی و فالونولی ،روش استخراج با دو حالل هگزان و اتانول می باشد.
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مقدمه
گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تامین
بهداشت و سالمت جوامع هم به لحاظ درمان و هم
پیشگیری از بیماری ها برخوردار بوده و هستند .در پیکر
گیاهان مواد خاصی به نام مواد موثره یا مواد فعال
ساخته و ذخیره می شود که این مواد تاثیر فیزیولوژیکی
بر پیکر موجود زنده بر جا می گذارند که این مواد برای
درمان برخی بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرند.
این مواد طی فرآیندهای ویژه و پیچیده بیوشیمیایی ،به
مقدار بسیار کم ساخته می شوند و به متابولیت های
ثانویه( )Secondary metaboliteنـــیز معــــروفند.
تقسیم بندی مواد موثره(دارویی) گیاهان که امروزه
مورد تایید است ،به صورت چهار گروه اصلی
آلکالوییدها( ،)Alkaloidگلیکوزیدها(،)Glycoside
روغن های فرار( )Volatile oilو سایر مواد موثره
است .منظور از سایر مواد موثره ،ترکیباتی چون مواد
تلخ( ،)Bitter materialsفــــالون ها(،)Flavones
فالونوییدها( ،)Flavonoidsموسیالژها(( )Mucilageو
کربوهیدارت های خاص مشابه آن) ،ویتامین ها
( ،)Vitaminsتانن ها( ،)Tanninsسیلیسیک اسید
(()Silicic acidو اسیدهای خاص مشابه آن) و باالخره
ترکیبات دیگر امثال آن است که به دلیل ناهماهنگی و
گستردگی ساختمان های شیمیایی شان ،در سه گروه
اصلی جای نمی گیرند(.)1
فنل ها متابولیت های ثانویه گیاهی هستند که شامل
گروه بزرگی از اجزای فعال زیستی(بیش از 0888
ترکیب) از مولکول های فنل ساده تا ساختارهای
پلیمری با جرم مولکـــولی باالی  08888دالتـــون
می باشند .در طبقه بندی مدرن ،بر اساس تعداد زیر
واحد فنلی ،شامل دو گروه فنلی(فنل های ســاده و پلی
فنل ها) می باشد .گروهی که در برگیرنده فنل های
ساده هستند ،معموالً اسیدهای فنلی یا فنل هایی با
گروه کربوکسیل می باشند .پلی فنل ها نیز حداقل
دارای دو حلقه فنلی هستند که فالونوئیدها به این گروه
تعلق دارند .در واقع این ترکیبات از به اشتراک گذاری
یک ساختار مشترک متشکل از دو حلقه آروماتیک که
با هم توسط سه اتم کربن متصل شده اند و هتروسیکل
اکسیژنی را ایجاد می کنند ،تشکیل می گردند.
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فالونوئــیدها را بر اساس نوع هتروسیـــکل مربوطه
می توان به  6زیر گروه تقسیم کرد :فالونول ،فالون،
ایزوفالون ،فالونون ،آنتوسیانیدین و فالوانول(کتچین و
پرو آنتوسیانیدین) .بیـــش از  0888فــالونوئید در
گونه های ابتدایی و پیشرفته گیاهی شناسایی
شدند( .)3،0بیشترین اثرات سالمتی بخش فالونوئیدها
را می توان به توانایی های آنتی اکسیدانی و کیلیت
شدن آن ها نسبت داد(.)0
به دلیل اثرات مثبت مواد فیتوشیمیایی بر سالمت
بشر و کاربردهای گسترده در صنعت و زندگی انسان،
همواره این ترکیبـــات کانون توجهات بوده است.
تحقیقات بر روی عصاره های گیاهان حاوی فنل ،به
دلیل افزایش تقاضا در سراسر جهان بر روی ترکیبات
فنلی و کاربرد آن ها در صنایع غذایی در حـــال رشد
می باشد.
اثرات سودمند موجود در ترکیبات فنلی اغلب به
خصوصیات آنتی اکسیدانی آن ها بر می گردد .نتایج
مطالعات نشان می دهد که فعالیت آنتی اکسیدانی
بعضی از سبزیجات و میوه جات به محتوای کل
ترکیبات فنلی آن ها بستگی دارد .در فرآیند استخراج
این ترکیبات عواملی چون نوع حالل ،دما و زمان
استخراج بسیار مهــــم می باشــــد( .)5زردچوبه
( )Turmericبا نام علمی Curcuma longa L.
متعلق به خانواده زنجبیل( )Zingiberaceaeمی باشد.
قسمت مورد استفاده این گیاه ریزوم های آن است.
رنگ زرد آن که مشخصه ریزوم زردچوبه می باشد به
حضور  0تا  5درصدی کورکومینوییدهای موجود در آن
مربوط می گردد که شامل کورکومین ،دمتوکسی
کورکومین و بیس دمتوکسی کورکومین می باشد(.)6
ریزوم زردچوبه غنــی از اجزای گـــیاهی همانند
آلکالوئیدها ،ســـاپونین ها ،فالونوئیدها ،ترپن ها و
استروئیدهاست که این مواد دارویی به طور گسترده در
درمان بیــــماری های مختلف اســــتفاده می شود.
آنتی اکسیدان هـــای طبیعــــی شــــامل  0دسته
پلی فنل های فالونوئیدی ،پلی فنل های غیر
فالونوئیدی ،اسیدهای فنلی یا دی ترپن های فنلی و
ترکیبات آلی گوگرددار هستند که کورکومین در دسته
پلی فنل های غیر فالونوئیدی جای می گیرد( .)7این
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ماده که از ریزوم زردچوبه حاصل می شود ،خاصیت
ضد التهابی و آنتی اکسیدانی از خود نشان می دهد(.)0
روش های مختلفی جهت شناخت و تشخیص
ساختمان شیمیایی مولکولی مواد وجود دارد که بهترین
روش جهت تعیین درجه خلوص نمونه مورد آزمایش،
روش کروماتوگرافی می باشد .از روش های
کروماتوگرافی می تــــوان به کــــروماتوگرافی الیه
نازک( ،)TLCکـــرومـــاتوگــــرافی گازی( )GCو
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال( )HPLCاشاره نمود.
در روش کروماتوگرافی الیه نازک ،ماده خام مورد نظر
به منظور جـــداسازی مواد متشکله آن ،روی صفحه
لکه گذاری می شـــود و ســــپس درون تانک
کروماتوگرافی محتوی حالل آلی(فاز متحرک) قرار
داده می شود تا حالل مسیر خود را روی صفحه طی
کند .سپس صفحه  TLCرا از تانک خارج نموده و به
وسیله اشعه ماوراء بنفش با طول موج های مختلف
( 065 nmو  ، )350 nmمعرف های شیمیایی لکه ها
و یا خطوط مشخص ،جداسازی و تشخـــیص داده
می شوند .در روش کروماتوگرافی گازی ،نمونه مورد
آزمایش پس از تزریق ،وارد فاز متحرک شده و آن را
به ستون(فاز ساکن) وارد میکند .سپس ماده مورد
تفکیک در اثر حرارت بین گاز و فاز ساکن پخش شده
که ممکن است حل یا جذب گردد که با در نظر گرفتن
زمان الزم برای خارج کردن جسم از ستون(زمان
بازداری )Retention Time :و حجم گاز مورد نیاز
برای خارج کردن جسم از ستون(حجم بازداری:
 ،)Retention Volumeبه وسیله آشکارساز ،ارزشیابی
و مشخص می گردد .تکنیک کروماتوگرافی مایع با
کارایی باال( )HPLCنیز ،هم برای آنالیز کیفی
(تشخیص و شناسایی نوع ترکیبات) و هم آنالیز کمی
(تعیین مقدار ماده) مورد استفاده قرار می گیرد .زمان
بازداری برای هر ماده در یک سیستم و شرایط خاص
آزمایشگاهی ثابت و مشخص می باشد .لذا از زمان
بازداری جهت تعیین نوع آنالیت استفاده می شود(.)9
طبق بررسی های صورت گرفته بر روی عصاره های
مختلف اتانولی گیاه زردچوبه(سوکسله ،اولتراسونیک و
ماسراسیون) ،مشخص گردید که عصاره سوکسله
اتانولی این گیاه بیشترین راندمان وزنی را دارا
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است( .)18اما از آن جا که این روش عصاره گیری
نیازمند دمای باال و حالل داغ می باشد ،ممکن است
ساختار کورکومین تخریب گردد .بدین منظور در این
پروژه سعی گردید برای اطمینان از حفظ شدن ساختار
کورکومین ،آنالیزهای  GC ،IR ،UVو کروماتوگرافی
گازی-طیف سنج جرمی بر روی عصاره سوکسله
اتانولی این گیاه صـــورت گیرد تا محدوده جذبی،
گروه های عاملی و پیک یون مولکولی کورکومین با
استفاده از این آنالیزها شناسایی گردد .هم چنین وجود
متابولیت های ثانویه به ویژه ترکیبات فالونوئیدی با
استفاده از آزمون های فیتوشیمیایی بر روی عصاره
سوکسله(به دلیل اکتساب بیشترین راندمان وزنی) این
گیاه مورد بررسی قرار گیرد و در انتها محتوای
فالونوئیدی و فالونولی به منظور مقایسه میزان آن ها
در روش های مختلف عصاره گیری سنجیده شود .با
توجه به بررســـی های انجام شده تاکنون مقایسه
روش های عصاره گیری و تاثیر آن بر متابولیت های
مختلف موجود در زردچوبه صورت نگرفته است .لذا
بررسی دقیق متابولیت های مختلف و میزان کمی
کورکومین در این مطالعه می تواند در صنعت داروسازی
به کار گرفته شود.
مواد و روش ها
مواد مورد استفاده :کــــوئرستین(/Sigmaآمریکا)،
اتانول /Merck( HPLCآلمان) ،کورکومین(/Acros
بلژیک).
آماده سازی نمونه :پس از تهیه ریزوم زردچوبه
هندی از بازار اهواز و شنــاسایی آن توسط بخـــش
گیاه شناسی گروه زیست شناسی دانشگاه شهید چمران
اهواز ،نمونه با استفاده از آسیاب پودر گردید.
عصاره گیری از گیاه :عصاره های اتانولی گیاه
زردچوبه به سه روش ماسراسیون ،اولتراسونیک و
سوکسله تهیه گردید.
عصاره گیری به روش ماسراسیون :در ابتدا  18گرم
از پودر زرد چوبه وزن گردید .سپس  138 mLاتانول
 96درصد به عنوان حالل افزوده شد .پودر گیاه به مدت
 00ساعت در تماس با حالل بر روی هم زن
مغناطیسی قرار گرفت و بعد از مدت تعیین شده ،آن را
صاف کرده و به منظور تغلیظ کردن آن از دستگاه
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بررسی عصاره سوکسله زردچوبه با استـــفاده از
طیف سنجی  IRو مقایسه نمونه استاندارد :به منظور
مقایسه ترکیبات موجود در نمونه استاندارد کورکومین و
عصاره سوکسله ،مقداری از هر دو نمونه در کلروفرم
حل گشت و طیف  IRمایع از آن ها گرفته شد.

بررسی نمونه استاندارد کورکومین و عصاره سوکسله
زردچوبه با استفاده از آنالیز  :UVبه منظور مقایسه
ترکیبات موجود در نمونه استاندارد کورکومین و عصاره
سوکسله ،غلظت  18 µg mL-1از هر دو نمونه در
اتانول ساخته شد .بدین صورت که  18میلی گرم از هر
دو نمونه وزن گردید و سپـــس با اتـانول به
حـــجم  18 mLرسانیده شد .غلظت تهیه شده در
این مرحله ،غلظت  1888 µg mL-1می باشد .به
منظور تهیه غلظت  18 µg mL-1از این نمـــونه،
رقت سازی صورت گرفت 188 µL .از هر کدام از
نمونه ها را برداشته و درون بالن حجمی با اتانول به
حجم  18 mLرسانیده شد.

شناسایی کورکومینوئیدها در نمونه استاندارد
کورکومین و عصاره سوکسله زردچوبه با روش
کروماتوگرافی گازی :بدین منظور نمونه های با غلظت
 5 µg mL-1از نمونه استاندارد کورکومین(/Acros
بلژیک) و عصاره سوکسله زردچوبه ،در حالل اتانول
(/Merckآلمان) با درجه  HPLCتهیه شد .جداسازی
کورکومین در نمونه های حقیقی مورد آزمایش با
دستگاه کروماتوگرافی گازی  Agilentمجهز به
آشکارساز یونش شعله ای( FID: Flam Ionization
 )Detectorو ســــتون موئیــــنه از نوع BP21-
( FFAPضخامت فیلم فاز ثابت  ،8/1-1 µmطـــول

آزمون های فیتوشیمیایی()Phytochemical tests
صورت گرفته بر روی عصاره سوکسله اتانولی گیاه
زردچوبه :جهت بررسی مقدماتی متابولیت های ثانویه،
آزمون های فیتوشیمیایی جهت شناسایی مواد موثره بر
روی عصاره سوکسله زردچوبه صورت گرفت .پنج دسته
68
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روتاری استفاده گردید .سپس عصاره به دست آمده به
منظور خشک شدن درون آون با دمای  05درجـــه
سانتی گراد قرار داده شد(.)11
عصاره گیری به روش اولتراسونیک :به  18گرم از
پودر زرد چوبه  138 mLاتانول  96درصد به عنوان
حالل به آن افزوده شد و در معرض امواج صوتی با
فرکانس  08 KHzبه مدت  6دقیقه درون حمام
اولتراسونیک قرار گرفت .عصاره به دست آمده صاف
گردیده و توسط روتاری تحت خال ،حالل آن تبخیر
گردید .سپس درون آون با دمای  05درجه سانتی گراد
به مدت  1روز نگهداری شد(.)13،6
عصاره گیری به روش سوکسله 18 :گرم از پودر زرد
چوبه درون انگشتانه دستگاه سوکسله قرار داده شد.
سپس  138 mLاتانول  96درصد درون بالن ریخته و
سپس بالن درون حمام روغن و تحت شرایط رفالکس
قرار داده شد و عمل عصاره گیری به مدت  0ساعت
ادامه یافت .بعد از اتمام این فرآیند ،عصاره به دست
آمده روتاری شــد و در آون با دمــــای  05درجه
سانتی گراد قرار گرفت(.)11
استخراج توسط دو حالل هگزان و اتانول 11 :گرم
از پودر زرد چوبه وزن و به آن  138 mLهگزان افزوده
شد .پودر گیاه به مدت  30ساعت در تماس با حالل بر
روی هم زن مغناطیسی قرار گرفت .سپس ،آن را صاف
کرده و پودر زردچوبه صاف شده به مدت یک ساعت
جهت خشک شدن کامل ،درون آون با دمای  05درجه
سانتی گراد قرار داده شد .به  18گرم از پودر حاصله
 138 mLاتانول  96درصد افزوده شد .پودر گیاه به
مدت  00ساعت در تماس با حالل بر روی هم زن
مغناطیسی قرار گرفت و بعد از مدت تعیین شده ،صاف
و به منظور تغلیظ کردن آن از دستگاه روتاری استفاده
گردید( .)10سپس عصاره به دست آمده به منظور
خشک شدن درون آون با دمای  05درجه سانتی گراد
قرار داده شد.
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مهم ترکیبات گیاهی شامل آلکالوییدها ،فالونوئیدها،
گلیکوزیدها ،تانن ها و ساپونین ها مورد بررسی قرار
گرفت(.)15،10
آماده سازی عصاره محلول 35 mg :از عصاره را در
 58 mLاتانول حل نموده و سپس آزمون های
فیتوشیمیایی بر روی عصاره محلول انجام شد .وجود و
عدم وجود متابولیت های ثانویه عصاره سوکسله در
حضور محلول شاهد مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت
که این آزمونها در جدول شماره  1و  3آورده شده
است.
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تعیین کورکومین موجود در عصاره سوکسله اتانولی
زردچوبه با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی-
طیف سنج جرمی :به منظور تعیین کورکومین در عصاره

اتانولی سوکسله زردچوبه 1 µL ،از عصاره حاصله ،به
دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیـف سنج
جرمی تزریق گردید .ابتدا آون به مدت  0دقیقه در
دمای  78درجه سانتی گراد نگه داشته شد .بعد از این
مرحله دما با سرعت  5درجه سانتی گراد بر دقیقه تا
دمای  088درجه سانتی گراد افزایش یافت ،دمای
محفظه تزریق  308درجه سانتی گراد تنظیم شد و
طیف مشخص گردید(.)16
اندازه گیری مقدار کل ترکیبات فالونوئیدی :محتوای
فالونوییدی کل با استفاده از روش رنگ سنجی
آلومینیوم کلرید ژیشن( )Zhishenو همکاران با اعمال
تغییراتی انجام گرفت .محــــلول هــــایی با غلظت
 58 µg mL-1در اتانول از عصاره های مختلف ساخته
شد .به  1 mLاز عصاره های با غلظت ،58 µg mL-1
 0 mLآب دیونیزه و  8/0 mLمحلول  5درصد
 NaNO2افزوده شد .و بعد از گذشت  5دقیقه mL
 8/0محلول  18درصد  AlCl3به آن اضافه شد و بعد
از گذشت  6دقیقه  3 mLمحلول سود  1 mol L-1به
آن افزوده و سپس با آب دیونیزه به حجم 18 mL
رسانده شد .محلول ها به هم زده شد و سپس جذب آن
در  518 nmثبت شد( .)17سپس به کمک منحنی
استــــاندارد کوئــــرستـین(/Sigmaآمریکا) ،محتوای
فالونوئیدی عصاره ها بر حسب  µg mL-1گزارش شد.

نتایج حاصل از آزمون های فیتوشیمیایی صورت
گرفته بر روی عصاره سوکسله اتانولی گیاه زردچوبه:
نتایج به دست آمده از بررسی های مقدماتی
فیتوشیمیایی ،حضور ترکیبات آلکالوئیدی ،فالونوئیدی و
گلیکوزیدی را تایید میکند .این در حالی است که
ترکیبات تاننی و ساپونینی در عصاره سوکسله اتانولی
گیاه( )Curcuma longaیافت نشد(جدول شماره  1و
.)3

نتایج حاصل از مقایسه نمونه استاندارد و عصاره
سوکسله اتانولی زردچوبه با استفاده از طیف سنجی
 :IRبررسی صورت گرفته بر روی طیف  FT-IRنمونه
استاندارد کورکومین(شکل شماره  ،)A-1وجــــود
گروه های  C=Oدر  1701 Cm-1و جــــذب ضعیف
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 35 mو محدودهی دمایی  05-068درجه سانتی گراد)
انجام شد .از هلیوم به عنوان گاز حامل با سرعت جریان
 39 mL/minاستفاده شد .بعد از تزریق نمونه ها،
دمای ستون به مدت  0دقیقه در  08درجه سانتی گراد
باقی ماند و پس از آن با سرعت  0درجه سانتی گراد بر
دقیقه به  368درجه سانتی گراد رسید و در این دما به
مدت  5دقیقه برای تکمیل جداسازی ثابت ماند .دمای
محل تزریق و آشـــکارساز به ترتیب در  308درجه
سانتی گراد و  088تنظیم شد .حجم تزریق نیز 18 µL
انتخاب گردید(.)16
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اندازه گیری مقدار کل ترکیبات فالونولی :محتوای
فالونولی کل عصاره ها با استفاده از روش کوماران
( )Kumaranو همکارش با اعمال تغییراتی انجام
گرفت .محلول هایی با غلظت  58 µg mL-1در اتانول
از عصاره های مخـــتلف ساخته شد .به  3 mLاز
عصاره های با غلظت  3 mL ،58 µg mL-1محلول 3
درصد  AlCl3در اتــــانــــول و  0 mLمحلول
 CH3COONaبا غلظت  58 g/Lدر آب افزوده شد.
محلول ها به هم زده شد .سپس بعد از گذشت 158
دقیقه جذب آن در  008 nmثبت شد( .)10سپس به
کمک منحنی استاندارد کوئرستین(/Sigmaآمریکا)،
محتوای فالونولی عصاره ها برحسب µg mL-1
گزارش شد.
آنالیز آماری داده ها :به منظور آنالیز آماری داده ها از
نرم افزار  SPSSنسخه  38استفاده شد .تمام داده ها بر
اساس میانگین±انحراف معیار نشان داده شدند .سطح
معنی داری تست های آماری در مورد همه تست ها
 P<0.05در نظر گرفته شد .برای بررسی اختالف
آماری بین میانگین پارامترهای مختلف در گروه های
مورد آزمایش از آزمون های دانکن( )Duncanو شفه
( )Scheffeاستفاده شد .نمودارهای مقایسه میانگین با
نرم افزار( Excel )3818رسم شدند.
یافته های پژوهش

بررسی فیتوشیمیایی و تشخیص کورکومینوییدها در عصاره زردچوبه-...مریم کالهی و همکاران

نتایج حاصل از اندازه گیری مقدارکل ترکیبات
فالونوئیدی :یافته های حاصل از بررسی محتوای

نتایج حاصل از مقایسه نمونه استاندارد و عصاره
سوکسله زردچوبه با استفاده از آنالیز  :UVمطالعات
نشان می دهد که  λmaxمحتوای کورکومینوئیدی
نزدیک به طول موج  038 nmمی باشد .بررسی λmax
کورکومین در طول موج  030 nmنشان می دهد که
نمونه استاندارد کورکومین و عصاره سوکسله اتانولی
زردچوبه هر دو در این طول موج دارای جذب ماکزیمم
هستند(شکل شماره .)3

نتایج حاصل از شناسایی کورکومینوئیدها در نمونه
استاندارد کورکومین و عصاره سوکسله زردچوبه با روش
کروماتوگرافی گازی :به منظور تایید دیگری بر وجود

نتایج حاصل از اندازه گیری مقدار کل ترکیبات
فالونولی :یافته های حاصل از بررسی محتوای ترکیبات
فالونولی با استفاده از استاندارد کوئرستین نشان داد که
بیشترین مقدار ترکیبات فالونولی ،به دست آمده از
روش استخراج با دو حالل هگزان و اتانول می باشد.
این در حالی است که محتوای فالونولی به دست آمده
از روش ماسراسیون با محتوای فالونولی به دست آمده
از روش اولتراســــونیک از لحاظ آمــاری اختالف
معنی داری نداشت .هم چنین کمترین مقدار محتوای
فالونولی مربوط به عصارهگیری به روش سوکسله
بود(()P<0.05نمودار شماره .)3

کورکومین در گیاه زردچوبه و استخراج مناسب آن با
روش عصاره گیری سوکسله که بیشترین راندمان وزنی
را نشان داد ،از نمونه استاندارد و عصاره سوکسله آنالیز
 GCگرفته شد(شکل شماره  .)0همان طور که مشاهده
می شود با مقایسه کروماتوگرام های  GCمی توان به
تایید حضور کورکومین در عصاره اتانولی سوکسله
زردچوبه واقف شد.

نتایج حاصل از تعیین کورکومین موجود در عصاره
سوکسله اتانولی زردچوبه با استفاده از دستگاه
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ترکیبات فالونوئیدی با استفاده از استاندارد کوئرستین
نشان داد که بیشترین مقدار ترکیبات فالونوئیدی به
دست آمده از روش استخراج با دو حالل هگزان و
اتانول می باشد .این در حالی است که محتوای
فالونوئیدی به دست آمده از روش ماسراسیون با
محتوای فالونوئیدی به دست آمده از روش استخراج با
دو حالل هگزان و اتانول ،اولتراسونیک و سوکسله
اختالف معنی داری نداشت .هم چنین ،محتوای
فالونوئیدی به دست آمده از روش اولتراسونیک و
سوکسله نیز تقریباً یکسان بوده از لحاظ آماری با
یکدیگر اختالف معنی داری نداشتند(()P<0.05نمودار
شماره .)1
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 C=Cدر نزدیکی  1658 Cm-1را تایید می کند .پیک
مربوط به  C-Oدر  1130 Cm-1و 1367/50 Cm-1
1
مشاهده می شود .پیک پهن ایجاد شده در Cm-
 0085وجود گروه  OHدر ترکیب را تایید می نماید.
هم چنین جذب متوسط در عدد موجی 1050/1 Cm-1
بیانگر وجود حلقه آروماتیک می باشد .قابل انطباق
بودن طیف  IRنمونه استاندارد کورکومین و عصاره
سوکسله زردچوبه(شکل شماره  ،)B-1دلیلی بر تایید
وجود کورکومین در عصاره به دست آمده می باشد.

کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی :طبق شکل
شماره  0وجود کورکومین با جرم مولی 060/0 g/mol
در زمان بازداری  36/160دقیقه در این عصاره مورد
تایید می باشد.
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ساپونین

تانن

ماده موثره
آزمون
انجام شده

آزمون کف کنندگی

آزمون فریک کلراید

نحوه تشخیص

تولید کف

رنگ سبز آبی

فالونوئید
آزمون شینودا
کاهش روی کلرید
معرف بازی
رنگ صورتی
رنگ قرمز
رنگ زرد یا قرمز

گلیکوزید

آلکالوئید

محلول فهلینگ

آزمون مایر
آزمون دراژندروف
آزمون واگنر
آزمون هاگر

رسوب قرمز آجری

رسوب کرم
رسوب قرمز قهوه ای
رسوب قرمز قهوه ای
رسوب زرد رنگ

در حضور محلول شاهد(محلولی حاوی تمامی واکنشگرها به غیر از نمونه آنالیت که عصاره می باشد) صورت گرفته است
که تغییر رنگ عصاره در حضور محلول شاهد با استفاده از جدول شماره  1مورد بررسی قرار گرفت.
محلول عصاره

نوع آزمون
آلکالـــــــوئید:

آزمون مایر
آزمون دراژندوف
آزمون واگنر
آزمون هاگر

گلیــکوزید

محلول فهلینگ

فالونوئــــــید

آزمون شینودا
آزمون کاهش روی
کلرید
آزمون معرف بازی

تانن

آزمون فریک
کلراید

ساپونین

آزمون کف
کنندگی
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جدول شماره  .2بررسی فیتوشیمیایی انجام شده بر روی عصاره سوکسله اتانولی گیاه زردچوبه به روایت تصویر .این آزمون
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جدول شماره  .1بررسی فیتوشیمیایی انجام شده بر روی عصاره سوکسله گیاه زردچوبه

بررسی فیتوشیمیایی و تشخیص کورکومینوییدها در عصاره زردچوبه-...مریم کالهی و همکاران
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شكل شماره  .2طیف A .UV .نمونه استاندارد کورکومین .B .عصاره سوکسله زردچوبه

شكل شماره  .3کروماتوگرام به دست آمده از آنالیز  .A .GCنمونه استاندارد کورکومین و  .Bعصاره سوکسله زردچوبه .از آن جا که نمونه اصلی
حاوی مقادیر بیشتر از جزء کورکومین بوده شارپ ترین پیک به عنوان پیک کورکومین در نظر گرفته شده است که نشان داده شده است.
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شكل شماره  .1طیف  IRمایع .A :نمونه استاندارد کورکومین و  .Bعصاره سوکسله زردچوبه
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شكل شماره  .4طیف جرمی کورکومین حاصل از عصاره سوکسله اتانولی زردچوبه.

نمودار شماره  .1محتوای فالونوئیدی در غلظت  05 µg mL-1از عصاره های مختلف زردچوبه .مقادیر ذکر شده میانگین تكرار±خطای استاندارد
می باشد .حروف نامشابه در باالی ستون ها معرف عدم تفاوت معنی دار سطح  P<0.05بین میانگین های محتوای فالونوئیدی هر نمونه در
روش های مختلف عصاره گیری می باشد.

نمودار شماره  .2محتوای فالنولی در غلظت  05 µg mL-1از عصاره های مختلف زردچوبه .مقادیر ذکر شده میانگین تكرار±خطای
استاندارد می باشد .حروف نامشابه در باالی ستون ها معرف تفاوت معنی دار بین میانگین های محتوای فالونولی
هر نمونه در روش های مختلف عصاره گیری می باشد.

89

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 18:05 IRST on Saturday January 23rd 2021

محور عمودی فراوانی نسبی و محور افقی نسبت بار به جرم را نشان میدهد.

بررسی فیتوشیمیایی و تشخیص کورکومینوییدها در عصاره زردچوبه-...مریم کالهی و همکاران

89

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.6.86

بحث و نتیجه گیری
این مطالعه به بررسی فیتوشیمیایی عصاره سوکسله
اتانولی زردچوبه با تاکید بر شناسایی کورکومینوئیدها با
روش های کمی و کیفی مختلف پرداخته است .نتایج
آزمون های فیتوشیمیایی حضور ترکیبات مختلف از
جمله ترکیبات آلکالوئیدی ،فالونوئیدی و گلیکوزیدی و
عدم حضور ترکیبات تاننی و ساپونینی در عصاره
سوکسله اتانولی این گیاه را نشان می دهد .یافته های
 GC ،UV ،IRو  GC/Massبـــیانگر وجــــود
کورکومینوئیدها در عصاره زردچوبه به روش سوکسله
می باشد .اهمیت این یافته آن است که روش سوکسله
با باالترین راندمان عصاره گیری( ،)18نسبت به سایر
روش های عصاره گیری ،با وجـــود شرایـــط ویژه
عصاره گیری از جمله دمای باال و مدت زمان نسبتاً
کوتاه ،حاوی متابولیت های ثانویه قابل شناسایی از
جمله ترکیبات کورکومینوئیدی می باشد که روش های
مختلف شناسایی بیانگر حفظ ساختار این ترکیب با
اهمیت می باشد .استفاده از روش های تشخیص دقیق
و حساس از جمله  GCو  GC/Massدر این مطالعه
ضروری بود که موجب حصول اطمینان از وجود
کورکومین در عصاره سوکسله زردچوبه و امکان استفاده
از این روش عصاره گیری برای اهداف درمانی و کاربرد
آن در سنتز داروهای گیاهی می باشد.
ترکیبات فنلی از جمله متابولیت های ثانویه گیاهان
هستند که از هسته های آروماتیک و یک یا چند گروه
 OHساخته شده اند و به فنل های ساده ،اسیدهای
فنلی ،کومــــارین ها ،فــــالونوئیدها ،استیلبن ها،
پروسیانیدین ها ،لیگــــنان ها و لیگـــنین ها تقسیم
می شوند( Noori .)19و همکاران در سال 3816
توانستند محتوای فنلی عصاره های مختلف گیاه
زردچوبه را با استفاده از استاندارد اسید گالیک و معرف
فولین اندازه گیری کنند که از بین سه عصاره مورد
بررسی ،عصاره ماسراسیون ،بیشترین محتوای فنلی را
دارا بود(.)18
در این پروژه نیز بررسی محتوای فالونوئیدی با
استفاده از استاندارد کوئرستین نشان داد که بیشترین
مقدار این ترکیبات در عصاره به دست آمده از دو حالل
هگزان و اتانول است .هم چنین بررسی محتوای
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فالونولی با استفاده از این استاندارد هم چنین نشان داد
که بیشترین محتـــوای فالونــــولی نیز در عصاره
استخراجی با استفاده از دو حالل هگزان و اتانول
میباشد.
طبق بررسی  Debو همکاران در سال  3810بر
روی عصاره هیدروالکلی زردچوبه به روش سوکسله ،در
این نوع عصاره ترکیبات آلکالوئیدی و گلیکوزیدی یافت
نشد این در حالی است که ترکیبات تاننی و فالونوییدی
به آزمون های مربوطه پاسخ مثبت دادند( .)10هم
چنین بررسی  Sawantو همکارش در سال 3810
نشان داد که عصاره اتانولی مربوطه حاوی ترکیبات
آلکالوئیدی ،ساپونـــینی تاننــــی و فــــالونوئیدی
می باشد( .)38این در حالی است که نتایج حاصله از
آزمون های فیتوشیمیایی در این گزارش ،حضور
ترکیبات آلکالوئیدی ،فالونوئیدی و گلیکوزیدی و عدم
حضور ترکیبات تاننی و ساپونینی در عصاره سوکسله
اتانولی گیاه( )Curcuma longaرا تایید نمود که تا
حدودی با نتایج به دست آمده از بررسی های  Debو
همکاران و  Sawantو همکارش در سال  3810هم
خوانی دارد و عدم هم خوانی برخی از نتایج می تواند به
نوع روش عصاره گیری و نوع حالل استفاده شده
مربوط گردد.
 Sahuو همکارش در سال  3810محتوای فنلی و
فالونوئیدی کل عصاره سوکسله متانولی را بر روی سه
گونه متفاوت  curcumaبررسی نمودند .طبق بررسی
آن ها بیشترین محتوای فنلی و فالونوئیدی در گونه
 curcuma longaدیده شد و به دلیل باال بودن این
مقادیر در این گونه ،می توان گفت که گونه curcuma
 longaخواص آنتی اکسیدانی باالتری دارد(.)31
 Nabatiو همکاران در سال  3810وجود کورکومین
در عصاره سوکسله زردچوبه را با استفاده از روش های
طیف سنجی نظیر  UV-Vis ،HPLCو  Massنشان
دادند .آنالیز  HPLCزمان بازداری کورکومینوئیدها را در
محدوده زمانی  10تا  10دقیقه نشان داد( )33این در
حالی است که زمان بازداری برای کورکومینوئیدها در
گزارش داده شده توسط  Nooriو همکاران در سال
 ،3816در محدوده زمانی  6تا  0دقیقه می باشد که
علت آن می تواند به شرایط انتخابی برای دستگاه
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مربوط گردد( .)18آنالیز  UV-Visانجام شده توسط
 Nabatiو همکاران در سال  ، 3810جذب بیشینه
کورکومین را در طول موج  030نانومتر نشان داد .هم
چنین طیف  Massگزارش شده توسط تیم تحقیقاتی
آنان ،پیک یون مولکولی مربوط به کورکومین را نشان
داد( )33که نتایج آنان با نتایج گزارش داده شده از این
پژوهش هم خوانی دارد.
 Bahramiو همکاران در سال  3810طی بررسی
اسپکتروفتومتری ماوراء بنــفش و مـــرئی در طول
مــوج هـــای  388-088نانومتر بر روی عصاره
هیدروالکلی ،نشان دادند که طیف جذبی و طیف IR
نمونه استاندارد کورکومین و عصاره استخراج شده
زردچوبه حدوداً مشابه می باشد(.)30
نتایج حاصله از بررسی طیف  GC ،UV ،IRو
 GC/Massدر این گزارش نیز ،وجود کورکومین که
ماده موثره زردچوبه می باشد را در عصاره سوکسله
اتانولی این گیاه تایید نمود .آنالیز  IRگروه های عاملی
مربوط به کورکومینوئیدها ،آنالیز  UVمحدوده جذبی و
جذب بیشینه کورکومین ،آنالیز  GCتطابق پیک های
کورکومین نمونه استاندارد و عصاره سوکسله زردچوبه و
آنـــالیز  GC/Massحضــور پـــیک یــون مولکولی
کورکومین را تایید نمود.

با توجه به اهمیت اقتصادی متابولیت های گیاهی و
افزایش تقاضا ،محققین به دنبال روش هایی به منظور
استخراج هر چه بیشتر این ترکیبات هستند .آنالیزهای
دستگاهی انـــجام شــــده در این بررسی ،وجود
کورکومینوئیدها را در عصاره اتانولی سوکسله تایید نمود
و استفاده از این عصاره را برای کاربردهای داروسازی
کورکومین پیشنهاد می کند .هم چنین عصاره
استخراجی با دو حالل هگزان و اتانول زردچوبه به
دلیل باال بودن مقادیر ترکیبات فالونوئیدی و فالونولی
که نقش آنتی اکسیدانی دارند ،پتانسیل باالئی در توسعه
داروهای مدرن دارد .هم چنین هزینه پایین ،امنیت
فارماکولوژیکی و کارآمدی ،کورکومین را به فرآورده ای
امیدبخش برای پیشگیری و درمان بیماری های
مختلف تبدیل کرده است .البته برای دستیابی به تمام
فواید درمانی کورکومین ،مطالعات بیشتری نیاز است.
سپاسگزاری
نگارندگان از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران
اهواز به لحاظ تامین هزینه های این پژوهش(پژوهانه-
های شماره  90/0/83/ 01579و شماره 01508
 )90/0/3/در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد تشکر و
قدردانی می نمایند.
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Abstract
Introduction: Curcuma longa L. (turmeric)
belongs to the Zingiberaceae family. The
aim of this study was to evaluate the
phytochemicals present in turmeric. The
method of extraction has an effect on the
percentage and type of chemical
compounds extracted. Instrumental analysis
was used to determine the flavonoid and
flavanol content of turmeric utilizing
different extraction methods.

Findings: Phytochemical studies confirmed
the presence of alkaloids, flavonoids, and
glycosides in turmeric ethanolic extracts.
Tannins and saponins were however absent.
IR, UV, GC, and GC/MS indicate the
presence of curcuminoids in turmeric
extract prepared by Soxhlet extraction.
Statistical analysis indicated that the highest
flavonoid and flavanol content was from
hexane and ethanolic extracts.

Materials & Methods: Phytochemical tests
were performed on an ethanolic Soxhlet
extract to determine the secondary
metabolites present. Different methods of
instrumental analysis were used to verify
the presence of curcuminoids. Flavonoid
and flavanol content was evaluated using
different extraction methods. They included
maceration, ultrasonic, and Soxhlet
extraction. Quercetin was utilized as
standard.

Discussion & Conclusions: Despite the
requirement of high temperature and the use
of a hot solvent in Soxhlet extraction, the
curcuminoids structure was retained. This
method of extraction may be suitable for
extraction of curcumin from the turmeric
plant. Another suitable extraction method
for flavonoid and flavanol compounds is
the use of both ethanol and hexane as
solvents.
Keywords: Curcuma longa L, Extraction,
Curcuminoid, Flavonoid, Flavanol

1.Dept of Chemistry, Faculty of Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2.Dept of Biology, Faculty of Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
* Corresponding author Email:m.kolahi@scu.ac.ir

Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences

86

