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  چكيده

با آب و سپس کلروفرم، استخراج به روش خيساندن در روش استخراج در اين كار پژوهشي، روشهاي مختلف از جمله 

 گياه عروسک پشت ها از استخراج فيزالينيه حالل كلروفرم، استون و متانول برااستون و استخراج به روش پيوسته با س

 از مقايسه مقادير مواد استخراج شده، روش سبه کار گرفته شد و پشرقی آذربايجان   استانپرده رشد يافته در منطقة كليبر

اي، جداسازي م استخراج در مقياس تهيهپس از انجا.  روش انتخاب گرديدنيمناسب تراستخراج پيوسته با استون به عنوان 

ها به انجام گرفت و فيزالين) 7:3(بنزن : ها با كروماتوگرافي ستوني سيليكاژل و با سيستم حالل استات اتيل اوليه فيزالين

هاي حالل مناسب براي جداسازي نهايي در مرحله دوم سيستم. صورت خالص و يا مخلوط دو فيزالين به دست آمدند

در نهايت با استفاده از روشهاي . ها با كروماتوگرافي ستوني و يا اليه نازك از همديگر جدا شدندها تعيين و فيزاليننفيزالي

ژه ي ويبا ساختار به همراه يك ماده جديد ديگر D و Fهاي فيزالين مربوطه يو داده ها FT-IR و NMR ، UVطيف سنجي 

  . شناسايي شدند

  

  عروسک پشت پرده، فيزالين  ،ي گياهيها استروئيد:ي کليديهاواژه

  

Extraction, Separation and Identification of Physalins from Physalis alkekengy 

Grown in Azarbayjan 
MH Sorouraddin1*, DJ Djozan1, K Gunuzli1 and SM Farshpour Rezaei2 

 

1Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, Iran 
2Razi Research Institutes of Vaccine and Serum, Ministry of Agriculture, Karaj, Iran 
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Abstract 

In the present work, various extraction procedures including extraction with water and subsequently 

with chloroform, continuous extraction with chloroform, methanol and acetone were tested for the 
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extraction of physalins from Physalis alkekengy grown in Eastesn Azarbayjan (Kaleibar). It was found 

that continuous extraction with acetone gives the best results in terms of amount of crude extract. After 

the preparative extraction, primary separation was carried out by column chromatography using silica 

gel as stationary phase and ethyl acetate: benzene (7:3) as solvent. In the second step, after choosing 

suitable solvent systems, the mixtures of physalins from previous step were separated by column and 

thin layer chromatography. Finally, physalins F and D together with a new compound were identified 

by using several spectroscopic techniques such as NMR, FT-IR and UV spectroscopy. An appropriate 

chemical structure based on the spectroscopic data  proposed for the new compound. 

 

Key Words: Physalin, Physalis alkekengy, Plant steroids 

 
  مقدمه

 است و  2ياز تيره سيب زمين 1گياه عروسک پشت پرده

به شمار ) منطقه كليبر(بايجان يكي از گياهان بومي آذر

 به صورت شربت يا ي ميوه اين گياه در طب سنت.روديم

 يها و برگکننده سينهملين و نرم، دم کرده به عنوان مدر

رود يبه کار مها ها و آسيببه صورت ضماد زخم نآ

‐ سيكلو‐16،24ها تركيبات فيزالين). 1368 يزرگر(

 پشت پرده هستند  سکو استروئيدي گياه عروسک‐13،14

كه اولين بار توسط دساين و همکارانش از برگ اين گياه 

-يدر بررس). 1969ماتسورا و همکاران (استخراج شدند 

 که پس از آن انجام شد، چندين نوع از ي مختلفيها

 مشخص T تا A نيزالي فيهاها شناسايي و با نامفيزالين

ران ماتسورا و همکا, 1969ماتسورا و کاوايي  (ندشد

, 1980رو و همکاران , 1970، کاوايي و ماتسورا 1969

 و ماکينو 2000، 1993, 1992, 1987کاوايي و همکاران 

 ي که اخيراً بر رويمطالعات). 1995، 1992و همکاران 

 از اين ي که برخ استنشان داده ،ها انجام شدهفيزالين

 ي به صورت درون بدن)B وF يهابويژه فيزالين(ترکيبات 

                                                 
1Physalis alkekengi 
2Solanaceae 

 ي برخ بر عليهيخاصيت ضد سرطان يدارا يون بدنو بر

 و 1988، 1987کاوايي و همکاران (هستند  هاتومور

به همين دليل امروزه ). a1992 ،b1992چيانگ و همکاران 

 برخوردار يا اين ترکيبات از اهميت ويژهيمطالعه بر رو

  .شده است

 يدر كار پژوهشي حاضر روشهاي مختلف برا

 گياه عروسک پشت پرده روييده در  ازهااستخراج فيزالين

ترين روش که بازدهي   و مناسبيمنطقه کليبر بررس

پس از شناسايي كيفي . بااليي داشته انتخاب شده است

هاي متداول  ها در عصاره استخراج شده، سيستمفيزالين

ها مورد بررسي قرار گرفته و  در جداسازي فيزالين

ها به روش  آنبهترين سيستم حالل براي جداسازي 

 كروماتوگرافي ستوني و كروماتوگرافي اليه نازك انتخاب

و در نهايت براي جداسازي و تخليص نهايي شده 

مواد جداسازي و . ها بهينه سازي شده است فيزالين

 ييف سنج مختلف طيهاتخليص شده با استفاده از روش

ها مشخص مورد شناسايي قرار گرفته و ساختمان آن

  .شده است
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  ها و روشمواد

 مورد استفاده ساخت کارخانة مرک ييايمي شمواد

ماه در خرداد ) عروسک پشت پرده (يمواد گياه. بودند

 و با کمک دکتر يآور از باغات منطقة کليبر جمع1381

, دانشکده علوم, ي گياهيشناسگروه زيست ( يحبيب مناف

  . شدندشناسايي) دانشگاه تبريز

  :استفاده شد زير يهاهاز دستگادر مراحل مختلف کار 

 شيمادزو مدل UV-Visibleاسپکتروفتومتر  ‐

UV-1650 PCثبت طيف ي برا UVها فيزالين  

 ,Bruker-spectra spin مدل NMR دستگاه  ‐

Avance-400يها ثبت طيفي  برا NMR  

  Bruker, Tensor 27 مدلFT-IRدستگاه  ‐

  .IR يها ثبت طيفيبرا

  

  هااستخراج فيزالين

در دستگاه سوکسلة  ياهيگ خشک ماده گرم 370

ليتر هگزان ي ميل750 در دو نوبت، و هر بار با ييک ليتر

هوتون و رامان  ( شديريگي روز چرب5نرمال در مدت 

 در زير هود به ي بدون چربي سپس پودر گياه.)1998

 دو نوبت و ي طن ماده خشکيا. مدت دو روز خشک شد

قرار گرفته اج استخرمورد  با استون ي روز کار5به مدت 

- عصاره خام فيزالينيحالل آن در روتار و پس از تبخير

  .دست آمده ها ب

  خارج کردن مواد رنگي

 360در )  گرم0651/17(عصاره خام به دست آمده 

ليتر محلول  ميلي240سپس. استون حل شدتر يلميلي

پس .  اشباع شده در آب به آن اضافه شد(II)سرب استات

 گرم کربن فعال اضافه شد و 240از دو ساعت حدود 

محلول به دست آمده دو . ديگردمحلول بالفاصله صاف 

 کلروفرم در يک قيف جدا تريل ميلي240بار و هر بار با 

 و پس از جدا کردن فاز قرار گرفتاستخراج مورد کننده 

خارج   گرم26/2به مقدار ها و تبخير حالل، فيزالينيآل

 خشک ماده درصد 61/0 که اين مقدار برابر با ديگرد

  .)1992ماکينو و همکاران (بود  ياهيگ

  

  ها فيزالينيشناساي

 و دو يتک بعد) TLC( اليه نازک يکروماتوگراف

با  يمتر ي سانت5*5 و2*5 در صفحات کوچک يبعد

 : اتيلاستاتو ) 19:با نسبت ( متانول  : کلروفرمحالل 

صفحات در معرف . انجام شد) 37:با نسبت (بنزن 

 يها و سپس تا ظاهر شدن لکهور شدهآنيزالدئيد غوطهپارا

کاوايي و  (ندحرارت داده شدها نيزالي رنگ فيارغوان

  ).1988همکاران   

  

  ها فيزالينيجداساز

  1ي ستونيکروماتوگراف

ليتر حالل   ميلي20 گرم عصاره تخليص شده در کيمقدار 

 4از جنس فاز متحرك به كمك حرارت حل شده و جذب 

ستون سيليكاژل به ابعاد  يک  .ليكاژل فعال گرديدگرم سي

 گرم سيليكاژل تهيه شده و 180 يمتر حاو  سانتي75×3

 . به آن وارد گرديدشده به سيليکاژلسپس عصاره جذب

با نسبت (بنزن : استات اتيل شستشوي ستون با حالل 

. با سرعت جريان يك ميلي ليتر در دقيقه انجام شد) 7:3

 340 طول كشيد و ي روز کار12ني كروماتوگرافي ستو

ها  با آزمودن فراكسيون. فراكسيون جداسازي شد

هايي كه مشابه هم بودند تعيين، و  ، فراكسيونTLCتوسط

 جدا شده در اين مرحله در ياجزا. روي هم افزوده شدند

  ).1988کاوايي و همکاران  (ندا آورده شده3جدول 

  

  2ي ستونيکروماتوگراف

 حاصل از  49‐60يها فراکسيون گرم از1/0مقدار 

 4 بود، در 2 و 1 از دو جزءي مخلوطي که حاو1ستون
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.  گرم سيليكاژل شدکيليتر كلروفرم حل و جذب  ميلي

 40 يمتر حاو  سانتي50×3ستون كروماتوگرافي به ابعاد

پس از واردسازي نمونه به . گرم سيليكاژل تهيه گرديد

متانول  : رمکلروفباالي ستون، شستشوي ستون با حالل 

آوري   فراكسيون جمع56انجام گرفت و ) 19:با نسبت (

  ).1988کاوايي و همکاران (شد 

  

  نتايج و بحث

  هااستخراج اوليه فيزالين

 يبرا هاي مختلف در نخستين مرحله کار، روش

به شرح  عروسک پشت پرده از گياه هااستخراج فيزالين

م،  استخراج با آب و سپس استخراج با کلروفرروش

استخراج به روش خيساندن در استون و استخراج به 

 روش پيوسته با سه حالل كلروفرم، استون و متانول،

 کارايي آنها بهترين روش انتخاب يآزموده شد تا با بررس

 نتايج حاصل ها وشرايط به کار رفته در اين روش. شود

  . آورده شده است 2 و 1 در جداول

 

کلروفرمبا  استخراج با آب وسپس  مختلفياه نتايج حاصل از روش‐ 1جدول  

 مقدار كلروفرم زمان استخراج  pH  استخراجروش رديف
(ml) 

مقدار مواد استخراج 

  (g) شده 

ماده درصد در 

  ياهيخشک گ

جوشاندن در آب و سپس  1

 استخراج با کلروفرم

40/0  040/0  100  دقيقه30 خنثي  

استخراج پيوسته با آب در  2

استخراج سوکسله و سپس 

 با کلروفرم

46/0  046/0  100  ساعت28 خنثي  

  
 

  استخراج با حاللهاي آلي مختلفيها نتايج حاصل از روش‐ 2جدول

مقدار ماده استخراج شده قبل از  روش استخراج رديف

 )g(عاري سازي كلروفيل

مقدار ماده استخراج شده بعد از 

 )g(عاري سازي كلروفيل

 ماده درصد در 

 ياهي گخشك

36/0 خيساندن در استون 1  054/0  54/0  
41/0 استخراج پيوسته با استون 2  061/0  61/0  
27/0 استخراج پيوسته با كلروفرم 3  040/0  40/0  
29/2 استخراج پيوسته با متانول 4  049/0  49/0  

نشان ن جداول يدر امقايسه درصد مواد استخراجي 

االتري کارايي باز دهد كه استخراج پيوسته با استون مي

 ين روش هاياز ببنابراين اين روش . برخوردار است

به عنوان بهترين روش استخراج انتخاب ش يمورد آزما

 . شوديم

  

  ها فيزالينيجداساز

 با ياها در مقياس تهيهپس از استخراج فيزالين

 اليه نازک   ياستفاده از روش انتخاب شده، کروماتوگراف

)TLC (بر اساس آن سيستم  به کار گرفته شد تايدوبعد 
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 ي اجزاي کروماتوگرافيکي جداسازيحالل مناسب برا

کروماتوگرام اليه . موجود در عصاره اوليه تعيين شود

با . شود مينشان داده 1 حاصل در شكل ينازک دوبعد

ا با ه از واکنش فيزالينيناش( قرمز يهاتوجه به تعداد لکه

 سازنده در آشکار است که پنج جزء) معرف پاراآنيزالدئيد

  نشان5 تا 1 يهاعصاره اوليه وجود دارد که با شماره

 ي استون ناشي بزرگ از ناخالصيالکه قهوه (اندداده شده

 يگذاربا لکهTLC  اثبات اين امر، مراحل ي برا.شده است

اجرا شد که همان لکه در  نمونه استون مورد استفاده

از همه  4 و 3، 1 يها چون لکه).موقعيت مشابه ديده شد

شترين مقادير اجزاء جدا شده را در بر  بي هستندپررنگ

 اين اجزاء ياز اينرو در مرحله بعد، به جداساز. دارند

 و با استفاده از مخلوط ي ستونيتوسط کروماتوگراف

اطالعات ). 1ستون(شد اقدام استات اتيل و بنزن  يهاحالل

 3 در جدول1 حاصل از ستونيها مربوط به فراكسيون

  .شان داده شده استن

  

  
دو بعدي عصارة اوليه در دو کروماتوگرام اليه نازک  ‐1شکل

  )9:1(متانول :  كلروفرم →و) 7:3(بنزن  : استات اتيل ↑جهت 

 
 

 1ها توسط ستون آوري شده براي جداسازي اوليه فيزالين هاي جمع  فراكسيون ‐ 3جدول

 )3‐ 7(بنزن  ‐  اتيل در سيستم حالل استاتRf  شماره ماده  فراكسيون

48 ‐1  ‐  ‐  

  77/0  2 و 1مخلوط   49‐ 60

  ‐  3 و2، 1مخلوط   61‐137

  ‐  3و2مخلوط   138‐141

181‐142  3  36/0  

  ‐  4و3مخلوط   182‐249

249‐250  4  24/0  

  ‐  5 و 4 مخلوط   293‐338

 

 و 3 ي، اجزا3جدول اطالعات مندرج در با توجه به 

‐181 يهاون به صورت خالص به ترتيب در فراکسي4

 نيز 3 از جزء يمقدار.  به دست آمدند250‐249 و 142

 در استات اتيل 138‐141 يهابا نوبلور کردن فراکسيون

 درصد وزن گياه 011/0مقدار کل اين جزء . به دست آمد

 با نوبلور کردن 4 از جزء يهمچنين مقدار. خشک بود

 نيز ي در استات اتيل و مقدار182‐ 242 يهافراکسيون

 با TLC با 293‐338 يها فراکسيونييله جداسازبوس

. به دست آمد) 9:1(متانول : كلروفرم يهااستفاده از حالل

       .  بودگياه  درصد وزن خشک 033/0مقدار کل اين جزء 

1  
2  

3

4  
5  
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 که به 1 به دست آوردن جزءي ديگر براياز سو

 49‐60 يها در فراکسيون2صورت مخلوط با جزء

 مختلف با استفاده از  حالليهاحضور داشت سيستم

 شد و سرانجام مشخص گرديد ي بررسTLC يهاآزمون

-هگزان  با نسبت: متانول  : كلروفرم يها مخلوط حاللکه

 ياز اينرو جداساز.  اين امر مناسب استي برا9:1:5 يها

.  انجام شد2 در ستون  با سيستم حالل ياد شده2 از 1

ين ستون در  حاصل از ايها اطالعات مربوط به فراكسيون

  . نشان داده شده است4جدول

  

  2آوري شده از ستون هاي جمع  فراكسيون‐4جدول

  ماده  فراكسيون

  فقط سيستم حالل  1‐ 24

46 ‐23  1  

  2و1  47‐ 53

  

گرم ماده   ميلي80 ي حاو46 الي 23هاي  فراكسيون

 درصد وزن خشك گياه 091/0بود كه اين مقدار برابر 

  .است

  

  

  هاشناسايي فيزالين

 مختلف يها جداشده، از تکنيکي شناسايي اجزايابر

 استفاده شد که نتايج حاصل در زير ياسپکتروسکپ

 يها ذکر است که تمام طيفشايان .شودي ميبررس

NMR در حالل CDCl3گرفته شده است .  

  

  )Fفيزالين  (1جزء 

  يدر اعداد موجيي ها پيك1 جزء FT-IRدر طيف 

برحسب  (47/1655 و 13/1746 ‐78/1784، 23/3420

 OH به دست آمد که به ترتيب مربوط به )cm-1واحد 

 5 الكتون و كربونيل كتوني حلقه ‐γ، كربونيل 13كربن 

 باالخره كربونيل سيكلو و الكتون ‐ δعضوي و كربونيل 

اين طيف با داده هاي گزارش ). 2شکل (هگزنون است 

 و کاوايي و همکاران 1969ي ماتسورا و کاواي(شده 

 اين H-NMR  مطابقت دارد طيف Fبراي فيزالين ). 1988

   و 54/4 را در ناحيه C14-O-C27 پل  27جزء پيك كربن 

 را در ناحيه 22 ، پيك مربوط به تك پروتون كربن 75/3

 و دو 27/3 را در ناحيه 6، پروتون كربن شماره 52/4

-ي نشان م01/3يه  را در ناح4پروتون مربوط به كربن 

 0329/4 نيز در ناحيه  13 كربن شماره OHگروه . دهد

 88/6 و 01/6دو پروتون اتيلني در نواحي . شودديده مي

 3 و2تواند نشانگر وجود پيوند دوگانه در ناحيه كربنمي

 قابل مقايسه با داده هاي طيفي نتايجهمگي اين . باشد

  . باشند مي F فيزالين يگزارش شده در كارهاي قبلي برا

 5 نيز در جدول1 جزء 13C-NMR طيف يهاداده

 Fارائه شده كه مطابقت خوبي با خصوصيات فيزالين 

 همکاران کاوايي و  و1969ماتسورا و کاوايي ( دارد

1988 .(  

    اين فيزالين در حالل اتانول در ناحيهUVطيف 

nm 300  ‐190  تاييدي بر حضور پيوند دوگانه در تركيب

هاي گزارش شده در مخواني خوبي با دادهبوده و ه

 همان فيزالين 1 که جزء اظهار داشتتوان يم. مقاالت دارد

Fبرخي از خصوصيات فيزيكي اين فيزالين در .  است

  . آورده شده است6جدول

 
  F ساختار شيميايي فيزالين ‐2شکل
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  )Dفيزالين  (3جزء 

 مربوط 58/3443  پيك پهن 3 جزء FT-IRدر طيف 

به  88/1736 ‐72/1762 ‐31/1783 و سه پيك OHبه 

 الكتون وكربونيل كتوني ‐γترتيب مربوط به كربونيل 

 الكتون هستند و پيک       ‐δ عضوي و كربونيل5حلقه 

که قابل  مربوط به كربونيل سيكلو هگزن است 56/1665

ماتسورا (باشند  مي Dمقايسه با داده هاي طيفي فيزالين 

  ).1969 کاوايي و

 اين جزء دو پروتون اتيلني در H-NMRدر طيف 

 كربن شماره  OH  پيك مربوط به ، 92/5 و 67/6ناحيه 

 در 22 تك پروتون كربن شماره ، 30/4 در ناحيه 13

 پل 27هاي مربوط به کربن  يكي از پيك، 52/4ناحيه 

C14-O-C27 پيك دوم . شود مشاهده مي55/4  در ناحيه

 نيز نزديك پيك مربوط به 27بوط به كربن پروتون مر

 ديده 8/3 و 76/3تيب در  به تر6پروتون كربن شماره 

 است كه اين فيزالين از دسته آنكه نشان دهنده . شوندمي

دو .  بوده و تنها يك پيوند دوگانه داردBفيزالين هاي 

 و 35/3 نيز يكي در 4پروتون مربوط به كربن شماره 

 13C-NMRطيف .  مشاهده هستند قابل11/3ديگري در 

 آمده است مطابقت خوبي با 5اين جزء نيز که در جدول 

  .  داردDداده هاي مربوط به فيزالين 

 اين فيزالين در UVطول موج ماكريمم جذب طيف 

 تاييدي برحضور nm300 ‐190حالل اتانول در ناحيه 

توان نتيجه يدر نهايت م. پيوند دوگانه در تركيب است

 برخي از . استD همان فيزالين 2 جزء گرفت که

 آورده شده 6خصوصيات فيزيكي اين فيزالين در جدول

  .است

  
 D ساختار شيميايي فيزالين ‐3شکل 

  

  

  )ماده جديد (4جزء 

موجود در  طيفي يها با داده4 جزء يهامقايسه طيف

 يهامقاالت نشان داد که اين ماده با هيچ يک از فيزالين

 براي به دست آوردن .گزارش شده تاکنون مطابقت ندارد

 debt NMRاطالعات بيشتر و پيشنهاد ساختار از تكنيك 

در  13C-NMRبدين ترتيب كه طيف .  شدهنيز استفاد

در تكنيك اول .  شداخذ درجه نيز 90 و 135 ،45زواياي 

شوند، در دومي عالوه بر كربن هاي نوع چهارم حذف مي

 نوع چهارم كربن هاي نوع دوم نيز در حذف كربن هاي

شوند و خالف جهت كربن هاي نوع اول و سوم ظاهر مي

بدين . شونددر سومي كربن هاي نوع سوم تقويت مي

هاي ظاهر توان تعيين كرد كه هر كدام از كربنترتيب مي

با مقايسه طيف . شده مربوط به چه نوع كربني هستند

 كربن 10ب داراي هاي حاصل مالحظه شد كه اين تركي

 4 كربن نوع دوم و 7 كربن نوع سوم و 7نوع چهارم و 

 ي طيفيها که با دادهيتنها ساختار. گروه متيل است

  . آمده است4 دارد در شکل يسازگار
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   ساختار پيشنهادي براي ماده جديد‐4 شکل

  

 ماده حاصل نشان دهنده يك پيك FT-IRطيف 

تواند نشانگر كه مي است 05/3536نسبتا باريك در ناحيه 

در صورتيكه اين پيك در .  آزاد در تركيب باشدOHيك 

 OHها به صورت پيك پهن مربوط به يك ساير فيزالين

طور دو پيك مشخص همين.  پيوند هيدروژني استيدارا

شود كه     مشاهده مي27/1700 و11/1779در نواحي 

نيل  الكتون و كربو‐γ كربونيل توان آنها را مربوط بهمي

δ‐پيك مربوط به كربونيل سيكلو هگزنون .  الكتون دانست

پيك مربوط به . شود مشاهده مي94/1660 در ناحيه

  .  عضوي در اين تركيب حذف شده است5كتون حلقه 

 F فيزالين H-NMR بر خالف طيف H-NMRطيف 

-ي را ندارد و نشان مC14-O-C27هاي مربوط به پل پيك

پيك . باشد ميAفيزالين هاي  كه اين تركيب از دسته دهد

 در ناحيه  B نيز مشابه فيزالين13 كربن OHمربوط به 

، پيك تك 36/4 نيز در ناحيه 22، پروتون كربن 16/4

شود كه مشابه  مشاهده مي21/3پروتوني در ناحيه 

 و   84/6 واحیدو پروتون اتيلني در ن.  ميباشدFفيزالين 

از . باشد مي3 و 2 شماره های  مربوط به كربن01/6

 فقط دو پروتون اتيلني H-NMRطرفي با اينكه در طيف 

در نواحي  13C-NMRمشاهده شده است اما طيف در 

 چهار كربن 406/121 و 935/128 ،611/144 ،672/149

يعني . باشدشود كه نشانگر دو پيوند اتيلني ميديده مي

. احتماال يكي از پيوندهاي دوگانه داراي هيدروژن نيست

اين جزء نيز نشان ) 5جدول ( 13C-NMRسي طيف برر

.  كه اين تركيب خصوصيات منحصر به فردي دارددهديم

در .  گروه كربونيل هستند4ها داراي معموال فيزالين

شويم كه ها متوجه ميمقايسه اين تركيب با ساير فيزالين

.  حذف شده است 13C-NMR از طيف 15كربن كربونيلي 

 به ترتيب در 27 و 18،  1اره هاي كربونيل شمگروه

. شوند ديده مي630/165 و 769/175 ، 050/204نواحي 

 نيز در محل معمول 20 و17، 13 ديگر كربن هاي ياز سو

تمام اين موارد . اند ظاهر نشده79آنها يعني حدود 

 برخي از .کننديساختار پيشنهاد شده در شکل را تاييد م

 آورده شده 6لخصوصيات فيزيكي اين ترکيب در جدو

  .است

  

  نتيجه گيري

  حاضر نشان دادبررسینتايج به دست آمده از 

توانند با يم عروسک پشت پرده گياه يهاکه فيزالين

 استخراج يراحت استخراج پيوسته با حالل استون به

- اين گياه رويش کهثابت کرد يهمچنين بررس. شوند

هي  منطقه آذربايجان حاوي مقدار قابل توجيافته در

 است كه از نظر خصلت ضد سرطاني Fفيزالين از 

 يک در ضمن. هاي ديگر دارداهميت بيشتر از فيزالين

نوع فيزالين جديد در اين گياه شناسايي شد و بر 

نيز  ي مناسبي، ساختار مولکولياساس اطالعات طيف

  . آن پيشنهاد گرديديبرا
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  )ppmجابجايي شيميايي با واحد  (CDCl3 در حالل ها فيزالين13C-NMR مشخصات طيفي‐5جدول

  F فيزالين  D فيزالين ماده جديد  F فيزالين  D فيزالين ماده جديد

010/42  275/208  492/207  C-  15  050/204  785/206  962/205  C-1 

406/121  305/54  210/56  C -16 935/128  798/127  717/127  C -2 

672/149  486/80  981/79  C -17 611/144  117/143  268/146  C -3 

769/175  204/172  112/172  C -18 090/33  717/35  359/33  C -4 

991/14  109/14  667/15  C -19 562/61  705/76  671/61  C -5 

796/100  987/80  949/80  C -20 888/63  770/73  909/64  C -6 

669/20  452/21  422/21  C -21 513/30  163/27  956/32  C -7 

710/76  225/77  015/77  C -22 829/44  409/38  374/37  C -8 

070/27  902/32  774/24  C -23 162/43  188/30  166/34  C -9 

953/74  083/31  069/31  C -24 653/49  756/53  0464/50  C -10 

457/52  847/50  790/50  C -25 802/25  916/25  568/23  C -11 

630/165  007/167  669/166  C -26 537/27  501/26  659/25  C -12 

150/12  706/60  671/60  C -27 872/84  900/76  407/79  C -13 

471/24  167/25  516/26  C -28 702/14  470/107  000/107  C -14 

  

  

  . جدا شدهيها برخي خصوصيات فيزيكي فيزالين‐6جدول 

نقطه ذوب  فيزالين

(ºC)  

fR  37:(بنزن : استات اتيلدر سيستم حالل(  fR  نول متا : كلروفرمدر سيستم حالل):19(  

F  5/295‐296 77/0 69/0 

D 288‐286  36/0  38/0  

‐5/248 ماده جديد

2/248  

24/0  34/0  

  

  

   مورد استفادهمنابع

 .595‐598  يها گياهان دارويي، دانشگاه تهران، جلد سوم، صفحه.1368زرگري ع، 
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