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چكيده
هاي باشد كه تعدادي از گونه مي)Hyosciamus (زميني جنس هيوسياموسسيبتيره هاي مهم سيكي از جن

ماده موثر اصلي در گياهان اين جنس، آلكالوييدها و .  در ايران و كشورهاي اطراف پراكندگي دارندآن منحصراً
سانوسنايهاي اين جنس، هيوسياموس يكي از گونه. روپان هستندتطور عمده آلكالوييدهاي هب

)Hyosciamus insanus Stocks (اساس اطالعات موجود تاكنون تركيبات آن شناسايي نشده استاست كه بر.
كردن، عصاره اتانولي آن تهيه وآوري و پس از خشك كردن در سايه و آسياباين گونه از بندرعباس جمع

وييدهاي موجود در آلكالوييد تام با استفاده از آلكال.مرحله بعد آلكالوييد موجود در عصاره جداسازي شددر

 شناسايي آلكالوييدهاي .اي جداسازي و خالص شدندكروماتوگرافي اليه نازك تهيهكروماتوگرافي ستون و
اي و ماور(MS)، جرم (NMR)سنجي رزونانس مغناطيسي هسته هاي طيفخالص شده با استفاده از روش

 هيوسين و آپوآتروپين در ،)آتروپين(هيوسيامين اصلي سه آلكالوييد , قيقتح اين در.  انجام گرفت(UV)بنفش 
 آلكالوييد تام موجود در گياه را آلكالوييد هيوسيامين تشكيل  درصد70بيش از . شناسايي گرديداين گياه 

. قرار گيرد بيشتر رد بررسيتواند به عنوان يك گونه صنعتي موترتيب اين گياه ميدهد كه بدينمي

 تروپان، هيوسيامين، هيوسين، يسانوس، آلكالوييدهانزميني، هيوسياموس اي تيره سيب:گانواژگل

آپوآتروپين
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...جداسازي و شناسايي 

قدمهقدمهقدمهقدمهمممم
امروزه هنوز بسياري از مواد اوليه دارويي از 

شوند و به دليل عدم صرفه گياهان استخراج مي
اقتصادي يا پيچيده بودن ساختمان شيميايي آنان، 

ي جاي استخراج از طبيعت را نگرفتهسنتز شيمياي
 و حداكثر براي اصالح اين مواد اوليه طبيعي است

در همين راستا با توجه به تنوع آب . شوداستفاده مي
 و در نتيجه فلور گياهي بسيار متنوع در و هوايي
گياهان اسايي مواد موثر گياهي درامكان شنايران، 

توليد ظور منآنها به استخراج  وكشورمختلف بومي
به مقدار زياد و در سطح صنعتي وجود اين مواد 

ويژه در مورد گياهاني كه منحصر به اين كار به. دارد
ايران هستند و تاكنون كمتر مورد بررسي قرار 

.اي دارداند، اهميت ويژهگرفته

داراي (Hyoscyamus) جنس هيوسياموس 
ايران هاي متعددي است كه بسياري از آنان در گونه
از اين ميان سه ]. 2, 1[رويند صورت وحشي ميبه

H. albus و Hyoscyamus niger ,H. muticusگونه 

]. 3[روند كار ميبراي استخراج آلكالوييدها به
ترين مواد موثر موجود در اين جنس، عمده

هاي اين جنس از آلكالوييدها هستند و غالب آلكالوييد
ها ر اغلب اين گونه د].4[باشند گروه تروپان مي

باشد كه درحين آلكالوييد اصلي هيوسيامين مي
شود استخراج راسميزه شده و به آتروپين تبديل مي

]4 ,5[.

استخراج دو ماده آتروپين و ها از نظر      اين گونه
، چرا كه اين دو ]4 [دناي دارهيوسين اهميت ويژه

ماده چه به صورت طبيعي و يا پس از تغييرات 
اتروپيوم برومايد كه با يپرمانند ا(يميايي مختصر ش

دست ه گروه متيل آتروپين با ايزوپروپيل بيجايگزين
آيد و به عنوان يك تركيب ضدآسم به صورت مي

هنوز استفاده) ]6 [آئروسل فرموله شده است
.وسيعي دارند

هاي اين جنس كه پراكنش آن يكي از گونه
افغانستان و (شور اطراف منحصر به ايران و چند ك

Hyoscyamusاست، گونه ) پاكستان insanusاست  .
اين جنس در نواحي جنوب، جنوب شرق و مركز 

توجه به پراكنش اين با.]8, 7[ايران پراكندگي دارد 
توجه به اينچند كشور اطراف و باو گياه در ايران 

گونه از روي شناسايي آلكالوييدهاي اين كه بر
 صورت نگرفته است، تحقيقيهيوسياموس 

 جداسازي و شناسايي آلكالوييدهاي اين گياه لذا
 در اين تحقيق.رسدضروري به نظر مي

 هدف جداسازي و شناسايي آلكالوييدهاي مختلف 
Hyoscyamusگياهموجود در  insanusايران  كه بومي

.باشداست مي

هاهاهاها روش روش روش روشمواد ومواد ومواد ومواد و
مواد

, كلروفرم, آمونياك, كاسيدسولفوري, پترولدو     اتر
, GF254سيليكاژل , اسيداستيك گالسيال

كلروفرم دوتره , هيوسين, هيوسيامين, ايزوپروپانول
 تهيه Merckو تتراكلريد كربن كه همگي از شركت 

. گرديدند

هاروش

جمع آوري و شناسايي گياه

 هوايي گياه در مردادماه از بندرعباس هاياندام
 يكنواخت اًتوجه به توزيع نسبتبا. آوري شدجمع

هاي هواييهاي اندامآلكالوييدها در تمام بخش
اندام هوايي براي استخراج  از تمامي]9[اين جنس 

شناسايي و تعيين گونه. آلكالوييد استفاده شد
سازخانم مهندس محبوبه خاتمگياه توسط 

ها وموسسه تحقيقات جنگلعضو هيات علمي (
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...جداسازي و شناسايي 

شماره هرباريومي(پذيرفت جام ان) مراتع تهران
49423.(

آماده سازي گياهان براي استخراج آلكالوييد
آوري شده در به اين منظور ابتدا گياهان جمع

,سايه خشك شدند و پس از اطمينان از خشكي
، 10 گذراندن از الك مش از و پس هآسياب شد

زدايي از سوكسله براي چربي. ]10 [نددايي شدزچربي
 ساعت استفاده 6 به مدت 40-60 اتردوپترول با

.گرديد

تهيه عصاره اتانولي
عمل استخراج به روش خيساندن و با استفاده از 

مدت به اين عمل . ]12, 11[ درجه انجام شد96اتانول 
 روز ادامه يافت و در اين مدت چندين بار حالل 4

هاي حاوي مواد تعويض شد و در نهايت حالل
 تغليظ تبخير در خال به كمك دستگاه استخراجي

.ندگرديد

تهيه آلكالوييد تام
هاي      براي استخراج آلكالوييدهاي تام از اندام

 و Johnهوايي گياه هيوسياموس اينسانوس از روش 
Groger براي اين منظور به ]. 13[ استفاده گرديد

% W/V 3 اسيدسولفوريك ,عصاره اتانولي غليظ
اين محلول . هم زده شدهي محيط بافزوده و در دما

، 40 واتمن شماره اسيدي با استفاده از كاغذ صافي
200صاف شد و محلول زير صافي دو بار هر بار با 

از پس. دگرديه دكانت40-60ميلي ليتر اتردوپترول 
وسيله حذف مواد رنگي و هيدروكربني به

 در ,)اسيدي(دكانتاسيون با اتردوپترول، به فاز آبي 
هم هشدت به آمونياك غليظ اضافه و ب,ام آب يخحم

.ادامه يافت= 11pHاين عمل تا رسيدن به. زده شد
 بار با كلروفرم استخراج و 3سپس محلول حاصل 

.دگرديحذف حاللدست آمده تغليظ و عصاره به
درصد42/0دست آمده در اين روش آلكالوييد تام به

. بود

كالوييد تامداسازي و خالص سازي اجزا آلج
براي اين منظور از دو روش كروماتوگرافي اليه 

) CC(كروماتوگرافي ستون و (PTLC)اي نازك تهيه
براي انتخاب سيستم حالل مناسب . ]12 [استفاده شد

معرفي شده در  ابتدا چند سيستم حالل PTLCبراي 
از بين آنها.  شدند آزمايشTLCبرروي منابع 

 آمونياك - ايزوپروپانول-تاتحالل اتيل اسسيستم 
: 90(آمونياك -كلروفرم-و استون) 15: %35:45 (20
ند، بهترين جداسازي را نشان دادكه ] 14) [3: 7

.انتخاب شدند
 عمل ,براي جداسازي آلكالوييدها برروي ستون

 متانول با قطبيت -شستشو از سيستم حالل كلروفرم
تدريج ه و ب شروع)متانول% 5-كلروفرم% 95(پايين 
افزايش % 100تا نسبت متانول كردن ضافهابا قطبيت 
.يافت

شناسايي آلكالوييدهاي خالص شده
) Rf(فاكتور كندي  از ,براي شناسايي اوليه

هاي آلكالوييدهاي جداسازي شده در سيستم حالل
 با استفاده از سپس و شدمختلف استفاده 

 شناسايي كامل MS وNMR ،UVسنجي طيف
براي شناسايي اوليه، يك نمونه از هر . گرفتصورت
استانداردنمونه از دو  و دو  جدا شدهآلكالوييد

روي  برنددبوهيوسيامين و هيوسين كه در دسترس 
 اين تركيبات در دو Rf شد و گذاشتهTLCصفحه 

آمونياك : ايزوپروپانول: استاتسيستم حالل اتيل
: 90(آمونياك : مكلروفر: و استون) %45:35:15 ( 20
.قرار گرفتمقايسه مورد ) 3: 7

هاي استخراجي، در براي كريستاليزاسيون نمونه
صورتي كه پس از حذف حالل نمونه به صورت 

آمد، به آن كلروفرم يا مخلوط كريستاليزه در نمي
 متانول افزوده و به مدت چند ساعت درون -كلروفرم

 آلكالوييد به اين روش دو. شده مييخچال گذاشت
د گشتنهيوسيامين و آپوآتروپين كريستاليزه 
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تفقدي و همكاران

 ولي هيوسين )هاي منشوري كشيدهكريستال(
دهنده اين بود كريستاليزه نشد كه بررسي منابع نشان

 شكل كريستالي به خود والًكه اين آلكالوييد اص
 آلكالوييد اصلي موجود در اين گياه .]15, 1[گيرد نمي

سازي و لصپس از خا. هيوسيامين بود
مقدار وزني اين آلكالوييد حدود , كريستاليزاسيون

.باشد درصد آلكالوييد تام مي70

نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحث نتايج و بحث 
لكالوييدها به آسازي پس از جداسازي و خالص

هاي مكرر ستون و وسيله كروماتوگرافي
هر يك از ساختمان اي،كروماتوگرافي اليه نازك تهيه

UV و NMR ،MSاي هآنها با استفاده از روش

ها از اين گياه سه در اين بررسي. مشخص گرديد
اين . و شناسايي گرديدسازي جداآلكالوييد خالص 

ها عبارت بودند از هيوسيامين، هيوسين و آلكالوييد
 تنها در گونه الًآپوآتروپين كه حضور آپوآتروپين قب

.]16[اورينتاليس از اين جنس گزارش شده بود 

هيوسيامين
جداسازي اين آلكالوييد به وسيله پس از

سازي آن به وسيله كروماتوگرافي ستون و خالص
اي، براي كروماتوگرافي اليه نازك تهيه

كريستاليزاسيون آن مقداري كلروفرم به حاصل 
 افزوده و به مدت چند PTLCاستخراج نهايي از 

صورت هساعت درون يخچال گذاشته شد كه ب
.گشت و بيرنگ كريستاليزه هاي سوزنيكريستال

شناسايي با استفاده از كروماتوگرافي اليه نازك
TLC,Rfبراي شناسايي مقدماتي، با استفاده از 

نمونه استخراج شده با هيوسيامين استاندارد 
(Merck)مقايسه شد  .Rf هيوسيامين استخراج شده 

- ايزوپروپانول-در سيستم حالل اتيل استات 
 و در سيستم 58/0برابر ) 15: 35: 45(% 20آمونياك 

برابر ) 3: 7: 90( آمونياك - كلروفرم-حالل استون

 نمونه استاندارد Rf برابر  ها دقيقاRfً بود كه اين 17/0
.باشدميدر اين دو سيستم حالل 

شناسايي با استفاده از روش اسپكتروسكوپي 

رزونانس مغناطيسي هسته 
 نمونه H-NMRطيف, نهاييبراي شناسايي 

در ) Merck(شده و استاندارد هيوسيامين استخراج
گرفته دوتره شرايط دستگاهي يكسان و در كلروفرم 

 با يكديگر و همچنين با مشخصات طيف وشد 
H-NMR هيوسيامين كه در منابع ديگر گزارش شده 

گونه كه همان). 1جدول شماره  (بود مقايسه گرديد
اجزاي طيف دهد  نشان مي1جدول شماره 

هيوسيامين استخراج شده از اين گياه با طيف 
هيوسيامين استاندارد و طيفهاي گزارش شده در 

.دهدمنابع ديگر همخواني نشان مي

استفاده از اسپكتروفتومتري ماورا بنفش در 

شناسايي هيوسيامين
آمده پس از حل شدن در كلروفرم دستهنمونه ب
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...جداسازي و شناسايي 

 هيوسيامين استخراج شده از گياه هيوسياموس اينسانوس و  هيوسيامين استخراج شده از گياه هيوسياموس اينسانوس و  هيوسيامين استخراج شده از گياه هيوسياموس اينسانوس و  هيوسيامين استخراج شده از گياه هيوسياموس اينسانوس و H-NMRهاي شيميايي مربوط به طيف هاي شيميايي مربوط به طيف هاي شيميايي مربوط به طيف هاي شيميايي مربوط به طيف  جابجايي جابجايي جابجايي جابجايي----1111جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

مقايسه آن با نمونه استاندارد و منابع ديگرمقايسه آن با نمونه استاندارد و منابع ديگرمقايسه آن با نمونه استاندارد و منابع ديگرمقايسه آن با نمونه استاندارد و منابع ديگر
نمونه استخراج شده14ماخذ 19ماخذ 18ماخذ 17ماخذ نمونه استانداردكربن

5bd)(92/2-82/2bd)(10/3-70/2bd)(93/2bd)(93/2-bd)(02/3 و1

7m)(06/2-08/1) (m2-1m) (66/105/2-2/1-m)(09/2-87/0 و 6 و4 و 2

3)t (99/4)t (00/5)t (96/4)t (97/4)t (02/5)t (01/5

′2m)(30/4-03/4m)(3/4-4-)t(18/4m)(31/4-04/4

′3m)(89/3-65/3m)(8/3-6/3m)(90/3-)m(80/3m)(90/3-66/3
N-CH3)s(17/2)s(18/2)s(16/2)s(15/2-)s(19/2

s(25/7)s(20/7)s(23/7-)s(26/7)s(24/7(فنيل

)bs (پيك يك تايي پهن)m (پيك چندتايي) s ( پيك يك تايي)t (پيك سه تايي

 نانومتر حداكثر جذب را نشان8/244در طول موج 
 كه معادل طول موج حداكثر جذب نمونه استاندارد داد
.بود

ن هيوسي

شناسايي با استفاده از كروماتوگرافي اليه نازك
سازي اين آلكالوييد به جداسازي و خالصپس از

وسيله كروماتوگرافي ستون و كروماتوگرافي
PTLC, براي شناسايي مقدماتي با استفاده از TLC،
Rf هيوسين استاندارد با  نمونه استخراج شده

(Merck)مقايسه شد  .Rfيستم حالل  هيوسين در س
: 35: 45% (20 آمونياك - ايزوپروپانول-اتيل استات

- كلروفرم- و در سيستم حالل استون8/0برابر ) 15
 ها Rf بود كه اين 26/0برابر ) 3: 7: 90(آمونياك 

.ها بود استاندارد در اين سيستم حاللRf برابر دقيقاً

شناسايي با استفاده از روش اسپكتروسكوپي 

ناطيسي هسته رزونانس مغ
H-NMRبراي رسيدن به شناسايي نهايي، طيف 

نمونه استخراج شده و هيوسين استاندارد در شرايط 
حالل كلروفرم دوتره گرفته دستگاهي يكسان و در

شد و با يكديگر و همچنين با مشخصات طيف 
H-NMR هيوسين كه در منابع ديگر گزارش شده 

گونه كه همان).2جدول شماره  (بود مقايسه گرديد
دهد اجزاي طيف هيوسين  نشان مي2جدول شماره 

استخراج شده از اين گياه با طيف هيوسين استاندارد 
هاي گزارش شده در منابع ديگر همخواني و طيف

.دهدنشان مي

استفاده از اسپكتروفتومتري ماورابنفش در 

شناسايي هيوسين
 كلروفرم شدن دردست آمده پس از حلهنمونه ب

 نانومتر حداكثر جذب را نشان 4/247در طول موج 
 كه معادل طول موج حداكثر جذب نمونه استاندارد داد
.بود

آپوآتروپين 
سازي اين آلكالوييد به پس از جداسازي و خالص

 براي ,ايوسيله كروماتوگرافي اليه نازك تهيه
و كريستاليزاسيون آن مقداري كلروفرم به آن افزوده 

هاي كريستال. چند ساعت درون يخچال گذاشته شد
سوزني و( شبيه هيوسيامين اين آلكالوييد تقريباً

.بود) رنگبي
Rfاستات اين تركيب در سيستم حالل اتيل -

برابر ) 15: 35: 45% (20 آمونياك -ايزوپوپانول
 آمونياك- كلروفرم- و در سيستم حالل استون93/0
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 هيوسين استخراج شده از گياه هيوسياموس اينسانوس و مقايسه  هيوسين استخراج شده از گياه هيوسياموس اينسانوس و مقايسه  هيوسين استخراج شده از گياه هيوسياموس اينسانوس و مقايسه  هيوسين استخراج شده از گياه هيوسياموس اينسانوس و مقايسه H-NMRهاي شيميايي مربوط به طيف هاي شيميايي مربوط به طيف هاي شيميايي مربوط به طيف هاي شيميايي مربوط به طيف ابجاييابجاييابجاييابجايي ج ج ج ج----2222جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

آن با نمونه استاندارد و منابع ديگرآن با نمونه استاندارد و منابع ديگرآن با نمونه استاندارد و منابع ديگرآن با نمونه استاندارد و منابع ديگر

نمونه استخراج شده19ماخذ 17ماخذ  استانداردنمونهكربن

06/3 و tt (92/2(17/398/2 و 02/3) tt(03/3 و 84/2) tt(5 و 1

4m)(10/2-10/1) (m20/2-23/130/2-10/1) (m21/2-23/1 و 2

00/3 و dd (67/2(37/3 و 38/384/2 و 63/2) dd(32/3 و 69/2) dd(7 و 6

3)t (94/4)t (02/5)t (98/4)t (00/5

′′′′2m)(24/4-96/3m)(15/4-03/4-m)(14/4-02/4

′′′′3m)(83/3-75/3m)(89/3-69/3-m)(890/3-66/3
N-CH3)s(38/2)s(48/2)s(40/2)s(43/2

s(24/7)s(24/7-)s(23/7(فنيل

)tt (دو پيك سه تايي)m (پيك چندتايي) s ( پيك يك تايي)dd ( دو پيك دوتايي)t (پيك سه تايي

توجه به اين كه نمونه با. بود28/0برابر ) 3 : 7 : 90(
استاندارد آپوآتروپين در دسترس نبود، امكان

 اين تركيب با استاندارد Rfشناسايي اوليه با مقايسه 
. پذير نبودامكان

شناسايي با استفاده از روش اسپكترومتري جرم 
آن نيزبراي شناسايي كامل اين نمونه طيف جرم 

دهنده طيف جرم اين تركيب نشان. گرفته شد
270= M+271دهنده  بود كه نشان =M براي اين 

توجه به جرم مولكولي ذكر شده و با. دباشتركيب مي
 با توجه به اجزاي طيف احتمال وجود حلقه تروپين

H-NMR در بين آلكالوييدهاي تروپان دو تركيب ،
: كه داراي اين جرم مولكولي بودندوجود دارد 

. آپوآتروپين و آپونور هيوسين
]20 [شده درمنابعمقايسه طيف جرم گزارش

مجهول با طيف جرم نمونه براي آپوآتروپين 
حد زيادي ها تادهنده همخواني اجزا اين طيفنشان
هاي شاخص آپوآتروپين كه در ماخذ جرم يون. بود
، 42) 26(:باشدشرح زير ميشده به گزارش]20[
 و 103)13( و 95) 66(، 94) 21(، 83) 49(، 82) 49(
اخل پرانتز اعداد د.271) 3( و 140) 14( و 124) 100(

.باشدها ميفراواني اين پيك

شناسايي با استفاده از روش اسپكتروسكوپي 

رزونانس مغناطيسي هسته 
 اين H-NMRبراي شناسايي اين آلكالوييد طيف 

دست آمده با  بهو مشخصات طيفتركيب گرفته شد
اجزاي طيفي گزارش شده در منابع مقايسه گرديد كه 

).3جدول شماره (اجزاي طيف بود حاكي از همخواني 
آپوآتروپين وH-NMRبا مقايسه طيف      همچنين 

موجود در منابع با طيف] 19[آپونورهيوسين 
H-NMRدست آمده مشخص شد كه نمونه هنمونه ب

).3جدول شماره (باشد دست آمده آپوآتروپين ميهب

استفاده از اسپكتروفتومتري ماورا بنفش در 

تروپينشناسايي آپوآ
حداكثر جذب اين تركيب در حالل كلروفرم در 

nm2/249شد ديده مي.

گيري نهاييگيري نهاييگيري نهاييگيري نهايينتيجهنتيجهنتيجهنتيجه
     از ميان سه آلكالوييد شناسايي شده، هيوسيامين 

زميني پراكندگي بسيار زيادي در تيره سيب) آتروپين(
گونه درصد اما نكته بسيار مهم در مورد اين. دارد

بيش . باشدين گياه ميباالي اين آلكالوييد در ا
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...جداسازي و شناسايي 

دست آمده از اين گياه درصد از آلكالوييد بهw/w70از
را

 درصد از w/w 3/0(دهد هيوسيامين تشكيل مي
كه اين نكته از نظر صنعتي ) هاي هوايي گياهاندام

هاي بسياري رغم روشبسيار مهم است، چرا كه علي
كه براي سنتز اين آلكالوييد پيشنهاد شده است، هنوز 

تر است ستخراج آن از منابع طبيعي مقرون به صرفها
طور عمده از گونهو در اين راستا در صنعت به

شده از گياه هيوسياموس اينسانوس و شده از گياه هيوسياموس اينسانوس و شده از گياه هيوسياموس اينسانوس و شده از گياه هيوسياموس اينسانوس و  آپوآتروپين استخراج آپوآتروپين استخراج آپوآتروپين استخراج آپوآتروپين استخراجH-NMRهاي شيميايي مربوط به طيف هاي شيميايي مربوط به طيف هاي شيميايي مربوط به طيف هاي شيميايي مربوط به طيف  جابجايي جابجايي جابجايي جابجايي----3333جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

مقايسه آن با منابع ديگرمقايسه آن با منابع ديگرمقايسه آن با منابع ديگرمقايسه آن با منابع ديگر

نمونه استخراج شده20ماخذ كربن

00/3 و tt (80/2(-5 و 1

7m)(60/2-20/1)m (50/2-77/0 و6 و 4 و 2

3)t (13/5)t (22/5

′3)dd(85/5 33/6 و)dd(84/5 32/6 و
N-CH3)s(30/2)s(63/2

s(23/7)s(23/7(فنيل

)tt (  دو پيك سه تايي)m (  پيك چندتايي)s (  پيك يك تايي)dd (    دو پيك دوتايي)t (اييپيك سه ت

 درصد70هيوسياموس موتيكوس كه آنهم بيش از 
بررسي منابع ]. 21[شود هيوسيامين دارد استفاده مي

دهد كه ميانگين مقدار آلكالوييد هيوسيامين نشان مي
هاي مختلف گياه هيوسياموس موتيكوس در بخش
درصد 3/0درصد و در ساقه گياه حدود 5/0حدود 
ه مقدار آلكالوييد مطالعه حاضر نشان داد ك]. 9[است 

هاي هوايي گونه هيوسياموس هيوسيامين در اندام
درصد است كه در مقايسه با 3/0اينسانوس حدود 

گونه هيوسياموس موتيكوس در حد مطلوبي 
با مشخص شدن درصد باالي هيوسيامين . باشدمي

اهميت صنعتي خاص اين گونه آشكار , در اين گونه
 بر روي آن و تواند با كار بيشترشود و ميمي

بررسي بيشتر روي پراكندگي آن به عنوان يك گونه 
.جديد صنعتي معرفي شود

) اسكوپوالمين(دست آمده هيوسين      آلكالوييد ديگر به
باشد كه نسبت به دو آلكالوييد ديگر درصد كمتري مي

دهد و اين آلكالوييد نيز از آلكالوييد تام را تشكيل مي
].6[ دارد استفاده زيادي در پزشكي

     سومين آلكالوييد شناسايي شده آپوآتروپين است 
اين آلكالوييد نسبت به . كه اثر درماني ضدتشنج دارد

هيوسيامين و هيوسين پراكندگي كمتري دارد و 
هاي موجود در منابع درجنس براساس گزارش

هيوسياموس تنها در گونه هيوسياموس رتيكوالتوس 
.پيدا شده است] 16[

اي كه در اينجا بايد بيان داشت اين است كه نكته
هر سه آلكالوييد پيدا شده در اين گونه براي اولين 

شوند، چرا كه تاكنون آناليز شيميايي بار گزارش مي
ديگري بر روي اين گياه انجام نشده است و امكان 
بررسي بيشتر و استفاده كاربردي و صنعتي از اين 

.باشدوسيامين ميسر ميويژه هيآلكالوييدها و به

تشكر و قدردانيتشكر و قدردانيتشكر و قدردانيتشكر و قدرداني
وسيله از زحمات خانم مهندس محبوبه      بدين

آوري و شناسايي گياه ساز در رابطه با جمعخاتم
. شودتقدير و تشكر مي
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