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  )میخکیانتیرة ( .Silene L  سه گونه از جنس ۀهاي هوایی و ریشمحتواي ساپونین در بخش ۀمطالع
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 وهستند  زیادگلیکوزیدهایی با وزن مولکولی  این ترکیبات. شوندجانوران یافت می برخیاي هستند که در بسیاري از گیاهان و هاي ثانویهها متابولیتساپونین. چکیده

  جنس. کنندو در آب کف پایدار ایجاد می دارندکنندگی ها خاصیت پاكبسیاري از ساپونین. ددارنیا استروئیدي  یترپنگروه قندي متصل به آگلیکون تريیک 

Silene L. ۀهاي ثانویترکیبات ساپونینی از متابولیت .شمالی گسترش دارند ةاست که اغلب در نیمکر ة میخکیانهاي تیریکی از بزرگترین جنسگونه  700از با بیش 

 ، Silene گونه از جنس سه در به صورت کمی و کیفی محتواي ساپونین کل ریشه و بخش هوایی در پژوهش حاضر،. هستند جنسان این در گیاهموجود فراوان 

Melzh. )Ghaz. subsp. Penducularis (Fenzl ex Boiss. S. ginodioica ،(Willd.) M. Bieb.   S. spergulifolia  وS. swertiifolia 

Boiss.  کهبه دست آمد گیاه فرکشن مختلف از هر بخش  5در این بررسی . قرار گرفتمطالعه تحت نازك  ۀومتري و کروماتوگرافی الیهاي اسپکتروفتبه روش 

ی همچنین کروماتوگراف. بود ها زیادشده از ریشهدیگر، مقدار ساپونین استخراج سوياز . در هردو بخش و در هر سه گونه حاوي باالترین مقدار ساپونین بود 1فرکشن 

  .مختلف را آشکار ساخت Rfمقادیر  هاي ساپونینی بالکه TLCروي صفحات بر ها عصاره

  

  Silene، کروماتوگرافی الیه نازك، ساپونین ،اسپکتروفتومتري. کلیدي هايواژه

  

 
The study of saponin content in the aerial parts and roots of three Silene L. 
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Abstract. Saponins are secondary metabolites that are found in many plants and some animals. These compounds are 
high molecular weight glycosides, consisting of a sugar moiety linked to a triterpene or steroid aglycone. Many 
saponins have detergency properties and give stable foam in water. The genus Silene L. with more than 700 species is 
one of the largest genera of the family Caryophyllaceae mainly distributed in northern hemisphere. Saponins are one of 
the important secondary metabolites in the members of the genus. Quantitative and qualitative study of the saponins in 
the aerial parts and roots of three Silene species, namely S. ginodioica Ghaz. subsp. Penducularis (Fenzl ex Boiss.) 
Melzh., S. spergulifolia (Willd.) M. Bieb. and S. swertiifolia Boiss. were carried out by spectrophotometry and TLC 
methods. In this study, 5 fractions were obtained from each plant part and in both parts of the three species, fraction 1 
contains the highest amounts of saponins. On the other hands, root extracts have high amounts of saponins. In addition, 
thin layer chromatography (TLC) of the extracts revealed some saponins spots with different Rf. 
 
Keywords. spectrophotometry, saponins, thin layer chromatography, Silene 
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  مقدمه

بر شوند، اغلب  شیمیایی سنتز می صورتهایی که به فرآورده

. گذارندمحیط زیست و بدن جانداران اثرات نامطلوبی می

طبیعی در صنایع مختلف مانند صنایع  هايکاربرد فرآورده

غیره امروزه  غذایی، تجاري، آرایشی، دارویی، کشاورزي و

ایجاد شده  عوارض سوء. بسیار مورد توجه قرار گرفته است

و  داروییثره مؤو وجود مواد  سویکتوسط داروهاي شیمیایی از

، اهمیت از سوي دیگر ین بودن سم این ترکیبات گیاهییپا

بنابراین استفاده از . ه استکردچندان گیاهان دارویی را دو

چشم قابلشدنی، غیرعنوان یکی از منابع مهم تجدیدگیاهان به

 میاندر .(Guclu-Ustunda & Mazza, 2007) نیستپوشی 

از ترکیبات شیمیایی مهم  گروهیها هاي ثانویه ساپونینمتابولیت

- جانوران یافت می برخیهستند که در بسیاري از گیاهان و 

-Hostettmann & Marston, 1995; Lacaille)شوند

Dubois & Wagner, 2000; Mahato & Garai, 1998; 

Riguera, 1997) .ۀها شامل یک هستساپونین ساختار شیمیایی 

قندي  ةیک زنجیر توسطکه است  )ساپوژنین( هیدروفوبیک

 یا استروئیدي احاطه یترپنهیدروفیل متصل به آگلیکون تري

توان به سه دسته ها را میبسته به نوع ژنین، ساپوژنین. کرده است

و  گلیکوزیدهاي استروئیدي ،ترپنوئیديگلیکوزیدهاي تري

این . دکراستروئیدي تقسیم - الوئیديگلیکوزیدهاي آلک

-گونه برخیساختار در  سهترکیبات با یکی از ساختارها یا هر 

اهمیت این ترکیبات به این دلیل . شوندهاي گیاهی یافت می

و  دارنداست که تعدادي از آنها فعالیت ضدمیکروبی مؤثري 

شوند، این در گیاهان سالم یافت می زیاداغلب در مقادیر 

هاي گیاهی ضدمیکروبی کنندهعنوان حفاظتها بهمولکول

 ;Osbourn, 1996a; Osbourn, 1996b) اندشناخته شده

Price et al., 1987; Schonbeck & Schlosser, 1976).  

 جنس. هستند یساپونین ترکیباتمیخک سرشار از  ةگیاهان تیر

Silene L. هايترین جنساز بزرگ، یکی گونه 700از با بیش 

. شمالی گسترش دارند ةاست که اغلب در نیمکر نمیخکیا ةتیر

بخش  21که در  گونه در ایران دارد 100از این جنس بیش

این  ).1389؛ نجاتی عدالتیان، 1373، قهرمان( شوندبندي میطبقه

جنس در شرق مدیترانه، آسیاي مرکزي، ایتالیا، ترکیه، ایران، 

 ,Biossier)است یافته عراق، روسیه، انگلستان و اسپانیا انتشار

1884; Anzalone, 1982; Davis, 1967; Komarov, 
1936; Melzheimer, 1988; Tutin, 1964; Zohary, 

گاهی در  ساله یا چندساله و پایا،علفی یکآنها گیاهانی  .(1966

اي، فشرده یا در باال وسیع و گشاده، لوله ۀچوبی، با کاس ۀپای

. هستندداراي پنج دندانه هاي برجسته و مجهز به رگبرگ

پنج عدد، با ناخنک، بدون زاویه و گلوي آنها هاي جام گلبرگ

 ها ده عدد، خامه سه عددپرچم. هاستداراي تاجی از فلس هاآن

خانه، در انتها خانه یا فقط یککپسول در پایین داراي سه و

هاي متعدد و پوشیده از داراي شش دندانه محتوي دانه

  ). 1373، قهرمان( استشکل ايههاي غدبرجستگی

-ecdysteroids, phyto داشتناین جنس به دلیل گیاهان 

ecdysteroids ،حائز اهمیت هستندترپنوئیدها ساپونین و تري 

(Meng, 2001; Jurgens et al., 2002).  هدف این مطالعه

هوایی و  هايمحتواي ساپونین در بخشکمی و کیفی بررسی 

 ,.L. Silene S. swertiifolia Boiss سه گونه از جنس ۀریش

S. spergulifolia (Willd.) M. Bieb., S. gynodioica   
Ghaz. subsp. penducularis (Fenzl ex Boiss.) 

Melzh.  است.  

  

  هامواد و روش

  مواد گیاهی

 .L. Silene )S. swertiifolia Boiss., S سه گونه از جنس

spergulifolia (Willd.) M. Bieb., S. gynodioica 
Ghaz. subsp. penducularis (Fenzl ex Boiss.) 

Melzh.  هاي آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان از استان

علوم  ةاز انتقال به هرباریوم دانشکدآوري شدند و پسجمع

با استفاده از منابعی مانند فلورا ایرانیکا  ،دانشگاه بوعلی سینا

هاي  گونه ۀي هوایی و ریشهابخش ).1جدول (د شدنشناسایی 

 درسایه خشک شدند و در ، در دماي اتاق و تحت مطالعه

  .شداستفاده  ازآنها مطالعات بعدي

  

  هاکنندگی ساپونینتعیین اندیس کف

  

لیتر آب میلی 10شده در گیاهی پودر ۀگرم از نمونمیلی 100

دقیقه در حمام آب جوش حرارت  30به مدت  شد وجوش حل 

-سرد شدن مخلوط حاصل صاف و از آن محلولازپس. شدداده 

لیتر در سه تکرار میلی درگرم میلی یک تا ده هاي هایی با رقت
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جهت طولی ورتکس ثانیه در 15ها از لوله یکسپس هر .تهیه شد

 گرفته شدگیري ارتفاع کف حاصل اندازه نهایتو در شد

(World Health Organization, 1998).  

  

  .Silene هاي مورد مطالعه از جنسشخصات گونهم -1جدول 

Table 1. Chracteristics of the studied Silene species. 
 

شماره 
یھرباریوم  

)متر(ارتفاع  آوريمحل جمع   گونھ 

 S. ginodioica subsp. peduncularis  کیلومتر به اهر 85تبریز به اهر،  : آذربایجان شرقی 1790 ٢٢٢٢٢

 S. spergulifolia خلخال :یلاردب 1800 ٢١٢١٨

 S. swertiifolia  نجردگا -دوراهی راز ،بجنورد :خراسان 1230  ٢١٢٢٦

  

  

  ترپنوئیديهاي ترياستخراج ساپونین

  

در دستگاه سوکسله با گیاهی گرم پودر خشک  2منظور بدین

ساعت  2به مدت  درصد 100 و 70، 50لیتر اتانول میلی 120

 80اي حاصل تحت خأل در دماي هعصاره. گیري شدعصاره

سپس مواد ساپونینی و . گراد تغلیظ شدندسانتی ۀدرج

در یک قیف  درصد 70و  50هاي اتانولی غیرساپونینی عصاره

- nلیتر میلی 10اتر و اتیللیتر ديمیلی 15جداکننده توسط 

 ةآبی و بوتانولی و عصار هاينهایت بخشدر. بوتانول جدا شد

و سپس  شدند تغلیظ تحت خأل درصد 100حاصل از اتانول 

  .) (Sun & Pan, 2006مورد سنجش قرار گرفتند

  

  هاکمی ساپونین ۀمطالع

زاده و نیکنام صورت اساس روش ابراهیمبر هاسنجش ساپونین

براي رسم منحنی استاندارد از  .(Sun & Pan, 2006) گرفت

نحنی در م شد واستاندارد استفاده ة عنوان مادبه Merckساپونین 

از فاز . لیتر رسم شدگرم در میلیمیلی 400صفر تا  بین ةمحدود

 ۀهاي مختلف در لوللیتر از فرکشنمیلی 01/0نهایی عصاره 

دماي  درآون  در ،و تا تبخیر کامل حاللشد  آزمایش ریخته

ها از سرد شدن لوله پس. شد داده حرارتگراد سانتی ۀدرج 100

-در اسید %7/0 لیتر معرف وانیلینیمیل 5، هابه هر یک از آن

  .اضافه شد درصد 65سولفوریک 

  

  

-از ورتکسپس .و باید تازه تهیه شود استاین معرف ناپایدار  

گراد به سانتی ۀدرج 60ها در حمام آب گرم با دمايلولهکردن، 

دقیقه  10سپس واکنش به مدت  .شدندمدت یک ساعت تیمار 

طول موج  ها درآنت جذب نهایدر حمام آب یخ متوقف و در

 ,Ebrahimzade & Niknam) گیري شدنانومتر اندازه 473

با استفاده از  هامحتواي ساپونین موجود در عصاره. (1998

حسب درصد وزن خشک محاسبه منحنی استاندارد برآورد و بر

  .دش

  

ها به روش کروماتوگرافی الیه نازك کیفی ساپونین ۀمطالع

)TLC(  

  روي صفحات آلومینیومیبر شده ف استخراجهاي مختلفرکشن

و  شد دادهپوشیده از یک الیه سیلیکاژل به عنوان فاز ثابت قرار 

درون تانک کروماتوگرافی که قبالً درون آن مخلوط ات صفح

عنوان فاز به )10.5:2.5:7.5( بوتانول- n آمونیاك، اتانول،

 ندشد داده، قرار بود شده شدن ریختهاشباع جهتمتحرك 

(Wagner & Bladt, 1998) .ی،هاي ساپونینظهور لکه جهت 

شدن با محلول سولفوریک اسید بعد از خشک TLCصفحات 

نهایت صفحات چند دقیقه در آون با در. شدنداسپري  درصد 15

در  هالکهتا رنگ شدند، قرار داده گراد سانتی ۀدرج 110دماي 

از پس .)Wagner & Bladt, 1998( نور مرئی آشکار شود

  :محاسبه شد زیر ۀهر یک از آنها از رابط  Rfها ظهور لکه

  Rf=  فاصله لکه از مبدأ/ فاصله حالل از مبدأ 
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  آماري تحلیل

  

از اثبات پس. تکرار انجام شد سهسنجش مقدار کمی ساپونین با 

ها به روش تحلیل واریانس دار میان میانگینوجود اختالف معنی

بندي آنها براساس ، گروه)One-Way ANOVA(طرفه یک

  .اجرا شد p < 0.05آزمون دانکن در سطح احتمال 

  

  نتایج

  هاکنندگی ساپونینتعیین اندیس کف

- کف کف پایدار در آزمون تعیین شاخص ةبا مشاهد

د وجو  (World Health Organization, 1998)کنندگی

. ثابت شد  Silene فهاي مختلساپونین در بخش هوایی گونه

با . استمتر سانتی 1یا مساوي  1ها کمتر از لوله فاع کف درارت

، ارتفاع کف پایدار ایجاد )غلظت عصاره(افزایش حجم عصاره 

-شده در لولهارتفاع کف ایجاد. ها نیز افزایش یافتشده در لوله

در و  5/2برابر با  S. ginodioica گونۀ ۀریشبه هاي مربوط 

-دهد شاخص کفنشان میکه  است 1/1بخش هوایی برابر با 

). 1شکل ( است 100کنندگی آن در هر دو بخش بیشتر از 

 .S هايگونه ریشۀ هاي مربوط بهشده در لولهارتفاع کف ایجاد

swertiifolia و S. spergulifolia  درارتفاع ، ولی 1کمتر از 

 استمتر سانتی 1از  بیشتر و 1هاي هوایی به ترتیب برابر بخش

 است 100کنندگی آن بیشتر از شاخص کف دهدکه نشان می

  ).3و  2هاي شکل(

  

  

  

  
  

  .Silene ginodioica ۀاساس غلظت عصاره درگونشده برمقدار کف ایجاد -1شکل 

Fig. 1. The amount of formed foam based on extract concentration in Silene ginodioica. 

 

  
  

  Silene spergulifolia. ۀساس غلظت عصاره درگوناشده برمقدار کف ایجاد -2شکل 

Fig. 2. The amount of formed foam based on extract concentration in Silene spergulifolia. 
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  .Silene swertiifolia ۀاساس غلظت عصاره درگونشده برمقدار کف ایجاد -3شکل 

Fig. 3. The amount of formed foam based on extract concentration in Silene swertiifolia. 
 

 

    ترپنوئیديهاي ترياستخراج ساپونین

از  حاصلهاي فرکشن. فرکشن به دست آمد 5طی این روش 

ساپونین در مقایسه با  ادیرهر سه گونه حاوي بیشترین مق ۀریش

بیشترین   S. ginodioica ۀدر گون .هاي هوایی بودندبخش

هاي هوایی مربوط شده از ریشه و بخشین استخراجمقدار ساپون

در این گونه مقدار ساپونین کل . )2جدول (است  1به فرکشن 

 .S ۀدر گون .هاي هوایی با ریشه برابر بوددر بخش

spergulifolia  محتواي ساپونین کل در ریشه)µg/ml 

DW66/4 (هوایی هاي نسبت به بخش)µg/ml DW 5/3 (

شده بیشترین مقدار ساپونین استخراجنیز گونه  در این. باالتر بود

جدول (است  1مربوط به فرکشن  ییهوا هاياز ریشه و بخش

3(.  

دیگر، بیشترین  ۀنیز مانند دو گون S. swertiifolia ۀدر گون 

هاي هوایی مربوط شده از ریشه و بخشساپونین استخراج مقدار

ار ساپونین کل در این گونه مقد). 4جدول (باشد می 1به فرکشن 

مقدار  4در شکل . هاي هوایی بودبرابر بخش 11در ریشه تقریباً 

سه  میانهاي هوایی شده از ریشه و بخشساپونین کل استخراج

طور که در شکل همان .مقایسه شده است Sileneمختلف  ۀگون

-شده از بخششود، مقدار کل ساپونین استخراجمشاهده می 4

- ه، بنداردداري اختالف معنی Silene ۀسه گون درهاي هوایی 

هاي هوایی متعلق که بیشترین مقدار ساپونین کل در بخشطوري

 S. spergulifoliaهاي و سپس گونه  S. ginodioicaۀبه گون

بیشترین مقدار ساپونین کل در ریشه  .است S. swertiifoliaو 

 .Sباشد، اما بین دو گونۀ میS. swertiifolia ۀ متعلق به گون

spergulifolia  وS. ginodioica داري وجود اختالف معنی

  .ندارد

ها به روش کروماتوگرافی الیه نازك کیفی ساپونین ۀمطالع

)TLC(  

ساپونینی را در  ۀها، پنج لکنازك عصارهکروماتوگرافی الیه

هاي صورتی تا ارغوانی  به رنگ= Rf  11/0- 36/0محدوده 

هاي ربوط به فرکشنتصاویر کروماتوگرام م .آشکار کرد

هاي در فرکشن. استنشان داده شده 6و  5 هاي شکلمختلف در 

هوایی  هايو بخش S. ginodioicaهاي هوایی از بخش 5و  4

S. spergulifolia  وS. swertiifolia مرئی مشاهده نشد ۀلک .

هاي غیر گیري واجد لکهعصاره ۀخام حاصل از مرحل ةعصار

هاي سازي در حاللها طی بخشاین لکهبود، اما نیز ساپونینی 

 2 ةشمار ۀلک. گیري حذف شدندمختلف در مرحله آخر عصاره

ترین ترکیب اصلیRf = 3/0با  S. spergulifoliaدر ریشه 

  ).5- 8 هايولجد(ساپونینی بود 
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  Silene ginodioica.ۀ هاي هوایی گونمحتواي ساپونین در ریشه و بخش -2جدول 

Table 2. Saponin content in roots and aerial parts of Silene ginodioica. 
 

شماره  
 فرکشن

 ریشھ ساپونین محتوای نوع فرکشن

 (µg/ml DW) 

  ھاي ھوایيبخشین ساپون محتوای

(µg/ml DW) 

اتانول 
٥٠%  

%50اتانول  1  15/0±23/2  11/0±23/2  

بوتانول -%50اتانول  2  13/0±55/1  03/0±15/1  

اتانول 
٧٠%  

%70اتانول  3  15/0±6/0  03/0±62/0  

بوتانول -%70اتانول  4  01/0±28/0  01/0±36/0  

اتانول 
١٠٠%  

06/0±01/0 اتانول خالص 5  01/0±42/0  

72/4 جمع کل  78/4  

  .بیانگر انحراف معیار است) ±(اعداد                          

  

  

  Silene spergulifolia. ۀهوایی گون هايمحتواي ساپونین در ریشه و بخش -3جدول 

Table 2. Saponin content in roots and aerial parts of Silene spergulifolia. 
 

شماره  
 فرکشن

 ریشھ ساپونینمحتوای  نوع فرکشن

 (µg/ml DW) 

  ھاي ھوایيبخشین ساپونمحتوای 

(µg/ml DW) 

اتانول 
٥٠%  

%50اتانول  1  06/0±75/1  03/0±4/1  

بوتانول -%50انول ات 2  06/0±56/0  06/0±65/0  

اتانول 
٧٠%  

%70اتانول  3  01/0±57/1  03/0±41/0  

بوتانول -%70اتانول  4  03/0±59/0  03/0±69/0  

اتانول 
١٠٠%  

2/0±02/0 اتانول خالص 5  09/0±35/0  

66/4 جمع کل  5/3  

   .بیانگر انحراف معیار است) ±(اعداد                                
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  .Silene swertiifolia ۀهاي هوایی گونمحتواي ساپونین در ریشه و بخش -4جدول 

Table 4. Saponin content in roots and aerial parts of Silene swertiifolia. 
 

 ریشھ ساپونینمحتوای  نوع فرکشن شماره فرکشن 

 (µg/ml DW) 

  ھاي ھوایيبخشین ساپونمحتوای 

(µg/ml DW) 

%٥٠اتانول  %50اتانول  1   12/0±34/7  05/0±04/1  

بوتانول -%50اتانول  2  04/0±41/4  01/0±57/0  

%٧٠اتانول  %٧٠اتانول  ٣   ٤/٦±٢٣/٠  ٤٨/٠±٠٤/٠  

بوتانول -%70اتانول  4  13/0±57/2  01/0±2/0  

%١٠٠اتانول  69/2±06/0 اتانول خالص 5   02/0±21/0  

4/23 جمع کل  5/2  

  . بیانگر انحراف معیار است) ±(د اعدا

  

  
  .Silene ۀسه گوندر هاي هوایی شده از ریشه و بخشمقدار ساپونین کل استخراج ۀمقایس -4شکل 

Fig. 4. Comparsion of total saponin content extracted from roots and aerial parts among three Silene species.  

  

  

  بحث

  

 ،اساس فعالیت سطحی آنها انتخاب شده استها برنام ساپونین

و در آب کف دارند کنندگی خاصیت کف آنهازیرا بسیاري از 

 ,World Health Organization)کنند پایدار تولید می

هاست هاي ساپونینقابلیت ایجاد کف یکی از ویژگی .(1998

توان به احتمال حضور این ترکیبات در که با استفاده از آن می

مورد  Silene ۀشده سه گونهاي استخراجعصاره. بردپی گیاه

-با تشکیل کفی پایدار در آزمون تعیین شاخص کف ،بررسی

به اثبات  هاي هوایی و ریشهکنندگی، وجود ساپونین را در بخش

  نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره میزان کف . رساندند
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که آنجااز. یابدیافزایش م Silene ۀشده در هر سه گونایجاد

-ها در بسیاري از داروهاي سنتی و گیاهان دارویی بهساپونین

جهت  بسیاريهاي اند تالشخصوص در مشرق زمین یافت شده

خواص فارماکولوژیکی و زیستی آنها صورت  و تعیین ویژگی

مناسب و استخراج  ةباید بتوان شیو نخستین گامدر . گرفته است

نیازمند نیز ها ي و پردازش ساپونینساز خالص. کارآمدي یافت

کردن، خشک جملهپیش تیمار ازمراحل. مراحل متوالی است

-هاي چربیزدایی با استفاده از حاللکاهش حجم اجزا و چربی

 Muir et) شودگیري می دوست باعث افزایش کارآیی عصاره

al., 2002).  انتخاب حالل بر است که داده تحقیقات نشان

گذار ساپونین استخراج شده تأثیري و غلظت اجزا مقدار، خلوص

بنابراین در این . )Guclu-Ustunda & Mazza, 2007(است 

 با  Silene هاي هوایی جنسثر از بخشمؤروش استخراج مواد 

 ۀدرصدهاي مختلف اتانول انجام شد، در مرحل باهایی محلول

پونین زدایی عصاره، سااتر پس از چربیاتیل بعد با کاربرد دي

تصاویر . تري توسط بوتانول نرمال جداسازي شدخالص

گیري حاصل از عصاره) فاز بوتانولی(آخر  ۀکروماتوگرام مرحل

در این بررسی . با این روش نیز عاري از ناخالصی بوده است

که بیشترین  شدتشخیص داده  درصد 50بهترین حالل اتانول 

 ۀداد که در دو گون نتایج نشان. کردمقدار ساپونین را استخراج 

S. spergulifolia  وS. swertiifolia،  ریشه باالترین نسبت

در . دهدهاي هوایی نشان میاستخراج ساپونین را نسبت به بخش

هاي شده از بخشساپونین استخراجتحت مطالعه،  ۀبین سه گون

 با S. swertiifolia. برابر بود S. ginodioicaهوایی و ریشه 

حاوي باالترین مقدار ، ریشه در 4/23ن کل محتواي ساپونی

در این کار رفته بهروش  .دیگر بود ۀساپونین نسبت به دو گون

 ها از گیاهان نگونسارپژوهش قبالً براي جداسازي ساپونین

)Cyclamen coum(  و چوبک(Acanthophyllum 

squarrosum) هاي دیگرو گونه  Silene  و  شده استفادهنیز

 ممکن استها این تفاوت .است را حاصل کردهی نتایج متفاوت

ناشی از تفاوت اسکلت ساختمانی ترکیبات ساپونینی گیاهان 

روش براي  ها روشسایر هاي موجود بنابر گزارش. مختلف باشد

اند بوده تراستخراج ساپونین از گیاه چوبک مناسب

و  احمدبیگی(گیاه نگونسار ، لیکن در ساقۀ )1364،سگريع(

 Silene  هاي مختلفگونههاي هوایی و بخش) 1387، راصبو

محلول با محتواي  ۀنظر تهی، بهترین روش از)1390جمالی، (

ساپونین باالتر و مواد مزاحم و غیرساپونینی کمتر، همین روش 

ها و هاي غیرساپونینی با رنگ خاکستري در روشلکه. است

ه صورت گیري با توجه به نوع حالل بمراحل مختلف عصاره

مشاهده  هاهاي ساپونینی در کروماتوگرامهمراه یا جدا از لکه

 Silene ۀهاي سه گونکروماتوگرافی الیه نازك عصاره. شدند

با  Silene spergulifoliaدر ریشه  2 ةشمار ۀنشان داد که لک

3/0 = Rf  بدیهی است . استترین ترکیب ساپونینی آن اصلی

  NMR و HPLCهاي وشها به رشناسایی دقیق ساپونین

  .تري حاصل خواهد کرداطالعات دقیق

  

  

  .Silene spergulifolia ۀهاي هوایی در گونهاي مختلف استخراج ساپونین از ریشه و بخشکروماتوگرام مربوط به فرکشن -5شکل 

هاي هواییبخش  ریشه 
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.اتانول خالص .5 ،% 70فرکشن بوتانولی  .4، %70فرکشن آبی  .3، %50فرکشن بوتانولی  .2، %50فرکشن آبی .1  

Fig. 5. Chromatograms of different fractions of extracted saponin from roots and aerial parts of Silene spergulifolia. 
1. 50% Aqueous fraction, 2. 50% Butanol fraction, 3. 70% Aqueous fraction, 4.  70% Butanol fraction, 5. Ethanol. 

 

    
  

  

  .Silene swertiifolia و Silene ginodioicaهاي از ریشه هاي مختلف استخراج ساپونینکروماتوگرام مربوط به فرکشن -6شکل 

  .اتانول خالص .5 ،%70فرکشن بوتانولی  .4، %70فرکشن آبی  .3، %50فرکشن بوتانولی  .2، %50فرکشن آبی .1

Fig. 6. Chromatograms of different fractions of extracted saponin from roots of Silene ginodioica and Silene 
swertiifolia. 

1. 50% Aqueous fraction, 2. 50% Butanol fraction, 3. 70% Aqueous fraction, 4.  70% Butanol fraction, 5. Ethanol.

  

  

  

  

 Silene spergulifolia. ۀگون ۀهاي ساپونینی در ریشمشخصات مربوط به لکه - 5جدول 

Table 5. Characteristics of saponin spots extracted from roots of Silene spergulifolia. 
 

لکھ ۀشمار  Rf شدت رنگ لکھ رنگ لکھ 

١ 36/0  ++ بنفش روشن 

١ 32/0  ++ بنفش روشن 

٤/٠ ٢  + بنفش روشن 

٢ 3/0  +++ بنفش  

٢ 27/0  +++ بنفش  

  

  

 
 
 
 
  

 S. ginodioica S. swertiifolia  ۀریش    ۀریش 
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  Silene spergulifolia. ۀهاي هوایی گونهاي ساپونینی در بخشمشخصات مربوط به لکه - 6 ولجد

Table 6. Characteristics of saponin spots extracted from aerial parts of Silene spergulifolia. 
 

 شدت رنگ لکھ رنگ لکھ Rf شماره لکھ

١ 2/0  + بنفش روشن 

٢ 2/0  + بنفش روشن 

٣ 11/0  + بنفش روشن 

  

  

  .Silene swertiifolia ۀگون ۀهاي ساپونینی در ریشمشخصات مربوط به لکه -7جدول 

Table 7. Characteristics of saponin spots extracted from roots of Silene swertiifolia. 
 

 شدت رنگ لکھ رنگ لکھ Rf شماره لکھ

١ 16/0  + بنفش روشن 

١ 19/0  + بنفش روشن 

٢ 19/0  + بنفش روشن 

  

Silene ginodioic . ۀگون ۀهاي ساپونینی در ریشمشخصات مربوط به لکه -8جدول 

Table 8. Characteristics of saponin spots extracted from roots of Silene ginodioica. 
 

 شدت رنگ لکھ رنگ لکھ Rf شماره لکھ

١ 2/0  + بنفش  

٢ 2/0  + بنفش  

٣ 2/0  +  بنفش 

  

  

 /Referencesمنابع

 

کارایی سه روش  ۀمقایس. 1387 .ع، و صبورا. ز ،احمدبیگی
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-فنلی و فعالیت آنتی ها و ترکیباتساپونین ۀمطالع. 1390 .ر، جمالی

نامه پایان –. Silene L.جنس هايها در برخی از گونهآناکسیدانی 

  .کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شناسایی ساپونین گیاه چوبک . 1364 .، ژعسگري

)Acanthophyllum (squarrosum  آنو بررسی فیتوشیمیایی.  

  .زي دانشگاه تهراننامه دکتراي داروسازي، دانشکده داروساپایان –

). سیستماتیک گیاهی(هاي ایران کورموفیت–.  1373  .ا ،قهرمان

  .مرکز نشر دانشگاهی تهران ،چاپ اول
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