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استخراج و اندازهگیری بتاکاربولینها و بررسی خاصیتهای آنتی اکسیدانی
عصاره برگ و دانه گیاه اسپند ( )P.harmalaزاهدان
فهیمی سعیده ،1عریان شهربانو ،2احمدی رامش* ،3عیدی اکرم

4

چکیده
نها»نوعیآلکالوئیددارایایندولهستندکه به راحتهیا دهدنهونیمغهییعوهورکه د وت ه 
«بتاکاربولی 
میدهند.همچنینطیفیا آثارنوروفیییولوژیکیودمی،ا جم ه اثه به دمهایبهد ،
نوروت انسمیت هاراتغیی  
میکننهد.
تشنج،فعالی هایضدافس دگی،اتساعع وقی،آثارضدتجمعیپالک هاواثه به اههترارااعمهال 

1

نهاونییت کیواتفنولیادهنندجمه آوریههد ا  اههدا 
هدفا اینتحقیق،ادتخ اجواندا گی یبتاکاربولی 
میباهد.بدینمن وردرفصلبرار،اینگیا ا اط اف اهدا جم آوریوعصار متهانولیبه وودانه به رو 

کمیوکیفی،مواردذیلراهاملمیهوند :
نها،آنت اکینو ها،تس آنتیاکسیدانیعصار ،آنالیی FT-IRعصار ،آنالیی
نها،فالونوئیدها،تان 
هناداییآنتودیانی 
میدهدک اگ چ ناصهی هایآنتهیاکسهیدانیعصهار 
کمیوکیفی HPLCیعصار وآلکالوئیدها.نتایجنشا  
متانولیب و(ب ع

بیشت ت کیواتپ یفن یوفالونوئیدها)نسو ب عصار متانولیدان بهاتت 
حضورمقادی  

بیشت اد  .
نهادرعصار دان اینگیا ( )p.harmala
اد ؛مییا بتاکاربولی 
)،بتاکاربولینها،ت کیواتفنولی،ک وماتوگ افیمای باکاراییبات( .)HPLC

واژگان کلیدی:ادنند(p.harmala
.1گ و  یس هنادی،دانشگا ع وموتحقیقات،دانشگا آ ادادالمی،تر ا ،ای ا  .
.2گ و ع ومجانوری،دانشکد ع وم یستی،دانشگا نوار می،تر ا ،ای ا  .
*.3گ و ع ومجانوری،دانشکد ع ومپای ،دانشگا آ ادادالمیواحدقم،قم،ای ا  .
نویسند مسئول، ramahmd@yahoo.com:هم ا 00122022110:
 .4گروه زیست شناسی ،دانشگاه علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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دوکس ادتخ اجهدودرادام ،آنالییهایفیتوهیمیاییمخت فب رویعصارهاصورتگ ف .ایهنآنالییههای
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مقدمه
میروید).(1منشها ادهنند
کهایهنی 
گیا «ادنند»درمناطقنیم نشک،ا جم درای ا ،مناطقادتنیونا 
میکنهد).(2ایهن
آدیایم کییاد ؛ اماام و اینگیا درادت الیا،همالآف یقاوجنوبت بآم یکانییرههد 
وهانها کو
لههایدرههتیداردوکادهو 
گیا بوت ایدارایب وهایدویباتقسیماتباریکونهامن ماده .گ 
وهایآ بیروهستند.میو اینگیا ،پوهین وحاویدان هایف اوا دیا رنگاد .کارب دههایف اوانهیا 
گو 
اینک دارایفعالی ههایروانگه دا اده ).(3اثه ضهدباکت یاییبه روی
اینگیا گیار هد اد ؛ا جم  
نهایباکت یاییمقاومب چند
ادتافی وکوکوسمقاوموحساسب متیدی ین)،(2درما عفون هایناهیا پاتوژ 
دارو)،(5فعالی مرارکنند وکشند ب رویمخم هایکاندیدا).(1همچنیندارایآثارضددیابتی)،(7آثارضد
د طانی)(8وطیفگست د ایا فعالی هایدیتوتوکسیتیدرب اب نطوطد ولید طا

نها(-0
ریویدرانسا 

میدهندک هشب اب ا ریشه 
.)11مطالعاتکینتیکینیینوعیمراررقابتیوب گش پذی درعصار دان رانشا  
نهها
میدهندک آثاردمیوداروییعصارهایادنندناههیا حضهور–βکاربولن 
قویت اد .ایننتایجنشا  

2

میباههد.درواقه –β،کهاربولینهاابهامرهارMAO-Aدهطو 
وآثارمراریمشهرودآ ههابه روی MAO-A
میدهندواین،بدا معناد ک عصهار دانه وریشه ایهنگیها 
د وتونینمغیودای نوروت انسمیت هاراافیایش 
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ناصی ضدافس دگیدارد).(11آلکالوئیدهایبتاکاربولینی(هکل)1؛ا جم هارمین،هارمالینا ت کیواتبار 
شها یمخت فگیا ب ویژ دان وریشه حضهوردارنهد(12هه.)13ههدفا ایهنتحقیهق،
اینگیا هستندودربخ 
میباهد.
ادتخ اجواندا گی یت کیواتبتاکاربولینیب وودان ادنندجم آوریهد ا اط افهر دتا  اهدا  
میکنهد؛همچنهینبهاتوجه به آثهار
اینک بست ب محلرویشاینگیا ،درصدت کیواتمؤث آ تغیی  
باتوج ب  
ف اوانیک گیا مذکورب درما بیماریمخت فداهت اد ؛ب ردیمییا اینت کیواتدراینگیا اهمی بهاتیی
دارد .







شکل .1فرمول ساختار شیمیایی بتاکاربولین
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مواد و روشها
جمعآوری نمونههای مورد آزمایش
جمعآوری گیاه اسپند
گیا ادنندا م ات اط افهر  اهدا (5کی ومت ی اهدا )درفصلبرارب میهیا ت مجمه آوریوبه تره ا 
منتقلهد.گیا ب طورکاملدردمایمحیطنشکودنسب وودان آ ب طورجداگان ا هان هاجداگ دید.
بعدا آ ب من ورعصار گی یب م کیتحقیقاتیگیاها داروییجراددانشگاهیک جاردالهد.ا دویدیگ ،
ماد هیمیاییهارمینک ماد مؤث موجوددرب وودان ادننداد ؛ب صورتلئوفی یی ا ه ک دیگماالدریچ
ا آم یکاتری گ دید .

عصاره گیری
روش تهیه عصاره متانولی دانه و برگ اسپند به روش سوکسله
ن،ن دودنس100گ ما گیا دردرو انگشتان ریخته ودر
دراینرو ،ابتدانمون گیاهیباادتفاد ا ن دک 
قسم میانیدوکس ق ارداد هد500.می یلیت متانولدردرو بالنریخته وتمهامقطعهاتدوکسه به ههم

3

متصلگ دید.دنسمدت2داع عصارگی یطی20باردیفو هد ادام یاف ودرانتراحاللباتوخیه در
نألا عصار جداودریخچالنگرداریهدوپسا آ ،ب من ورانجامآنالییهایفیتوههیمیاییمهوردادهتفاد 

استخراج آلکالوئیدها
استخراج آلکالوئیدهای دانه و برگ اسپند
ب ایاینکار،ب 1گ ما پودرگیهاهینشهک5mL،ک بنهاتدهدیم%5اضهاف ههد و22دهاع دردمهای
معمولیآ مایشگا ق ارداد هد.دنس10 mLاتانول%85ب آ اضاف گ دیهدودرحمهامآبگه م100cقه ار
گ ف .درادام ،مح ولروییراصافک د وب باقیماند 10 mLاتانول%85اضاف هدومجهددا15minدر
حمامآبگ م100cق ارگ ف .عملادتخ اج3بارتک ارهدود انجاممح ولهاباهممخ وطهدند.باانجام
دانت یفوژب مدت10دقیق و3000دوردردقیق  ،ردوباتا مح ولالک یجداهد ودنسمح ولالک یدر
بش ریخت هدودردمای500cتوخی گ دید.باادتفاد ا 10mLادیددهولفوریک%5و10mLدیاتیهلاته ،
دیوار ظ فهس وهوهد.عصار حاصلا فا ادیدی ی ینجدامیگ دد.ب ایاینکار،فا ادیدیب کمهک
دود10موترب 10pHرداند هد.همحجممح ولق یاییک ف ماضاف ک د وفا ک ف می ی ینجم آوری
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ق ارگ ف .
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گ دید.اینعملد بارتک ارومجموعفا ک ف می ی ینجداهد.ب ایاطمینها ،یهکبهاردیگه ،ههمحجهم
مجموعفا ک ف می ی ین،ک ف ماضاف وفا ک ف می ی ینجداهد.دنسفا ک ف میهایجم آوریهد 
دردمایپایین،توخی هدند.درنرای باادتفاد ا 5 mLمتانولنالصدیوار ظ فهس وهووآلکالوئیدهای
ادتخ اجهد ،ب ایآنالییکمیوکیفیتودطددتگا  HPLCآماد هدند.

غربالگری متابولیتهای ثانویه
میباهندک هه کهدام
ها،تاننهاوآنت اکینو ها 


هاوفالونوئید

هاملآلکالوئیدها،آنتودیانین
متابولی هایثانوی ،
رو هایهناداییم بوطب نودرادارد.ب من ورهناداییاینمتابولی ها،رو هایآ مایشگاهیذیلصورت
گ فت اد  .
الف) شناسایی آلکالوئیدها
دریکبش کوچکب 0/5گ معصار متانولینشک15 mLک یدریکادید 2موتراضاف ودنسدردانل
بنماریب مدت 5دقیق تودطهمی همید وبافی ت کاتذیصافهد.مح ولهفاف ی صافیک حجمیدر
4

حدود10-15mLدارد،درد لول آ مایشتقسیم؛ ب لول اولچندقط مع فمای اضاف ههدکه درصهورت
ایجادمیکند .

مثو بود حضورآلکالوئیدهادرگیا  ،رسوب سفید مایلب  رد
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ب لول دومچندقط مع فواگن اضاف هدک درصورتمثو بود حضورآلکالوئیدهادرگیها ردهوبق مهی-
ایجادمیهود.ب لول دومآ  قدرآمونیاکاضاف هدتامحیطبه طهورکامهلبها یههود(کاتهذ

قرو ایدونت 
تورنسلآبیهود).دنسمخ وطمذکوربا3بار(ه بار10mLک وف م)ادهتخ اجوفها ک وف مهیرویههم
اضاف وتودطتوخی کنند دوارنشکهد.ب باقیماند حدود3mLک یهدریکادهید2ن مهالافهیود وروی
بنمارینشکومحتویب  2لول آ مایشدیگ منتقلهد.ب لول اولچندقط مع فمای اضاف گ دیدکه در

میکند.ب لول دومنیهیچنهدقطه 
صورتمثو بود حضورآلکالوئیدهادرگیا ایجاد رسوب دفیدمایلب  رد 
مع فواگن اضاف گ دیدک درصورتمثو بود حضورآلکالوئیدهادرگیا  ،ردوبق میهقرو ایدونت ایجاد
میکند.

ب) شناسایی آنتوسیانینها و فالونوئیدها
رو ادتفاد هد ب ایهناداییاینمتابولی هاب "آ مو هینودا"مع وفاد .دراینرو ،حدودیکگ ما 
عصار متانولینشک،ابتدا3بارتودط2mLات دوپت ولهس وهوداد هدتهارنهگوچ بهیعصهار گ فته 
هود.ب عصار 2mLمخ وط()50:50آبمتانولاضاف هد.درم ح بعد،افیود HCl2mLت یظوظرهور
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رنگق می،گویایحضورآنتودیانیناد .باافهیود مقهدارکمهیپهودرMgواییوبوتهانول،مح هولدوفها ی
میهود.اگ فا روییق میهود،نشانۀحضورفالونوئیدواگ فا  ی ینق میباهد،عالمه حضهورآنتودهیانین

اد ،ق میبود ه دوفا ،دلیلب ایناد ک گیا همآنتودیانینراداراد وهمفالونوئیهدرا.به ایاطمینها 
میتوا ا عصار متانولیباحالل2تاییک وماتوگ افیتی نا کانجامداد.بعدا جدادا ی،مع فآنییآلدهیهد

رارویکاتذ TLCادن یک د.ظروررنگ ردب رویب نیلک هانشا دهند وجودفالونوئیدهاد  .
ج) شناسایی تاننها
ب ایاج ایاینکار،ابتدامقدار15mLا آبمقط درلول آ مایشجوهیدوحدود0/5گ ما عصار درایهن
آبمقط حلهد.بعدا ردید دمایآبمقط ب دمایآ مایشگا 2،تا2قط مح ولک یددهدیم%10به 
بداد ت کیواتتی تاننیاضاف هد.دنسعصار حاصلصافودر2لول آ مایشتقسیمهد.درگام
من ورردو 
بعدیب لول اول2،تا5قط مح ولژتتهینافهیود ههد.به لوله دوم2تها5قطه مح هولژتتهیننمهکدار
(اضاف هد %1ژتتینب نمک)%10وب لول دوم2تا5قط مح هولک ه ورف یهک%0/5اضهاف گ دیهد.
تاننهابامح ولژتتینردوبتولیدک دندوبامح ولک ورف یکایجادرنگدوییاآبی .


5

د) شناسایی آنتراکینونها
روهیک ب ایت بالگ یآنت اکینو هاموردادتفاد ق ارگ فت ،ب رو "بور هت اگ "مع وفاد .دراینرو ،
نارنجیهد فا آبی،وجودآنت اکینو تأییدگ دید .

ت یظباپین پادتورب  ی فا هگیانیواردهد.با

تست آنتی اکسیدانی عصاره
 1DPPHباف مولهیمیایی ، C18H12N5O1نوعیت کیبهیمیاییاد .ت کیوهیاده بهنفشرنهگکه به دلیهل
میباههد.
حضورگ و ها یفنیلدردانتارآ ،ب راحتیب صورترادیکالدرآمد ودرواقه منوه رادیکهالآ اد 
میگیه د؛
میگی د،جذبآ ،متنادهببهاتعهدادالکت و ههاییکه  
مانیک رادیکالدرمع ضیکاحیاگ ق ار 
مییابد.بناب این ،کاهشجذبآ راب عنوا معیاریا ناصی ضداکسایشی(آنتیاکسهیدانی)عصهار 
کاهش 
میکنهدکه تحه تهأثی حضهورضهد
میگی ند.حلهد اینرادیکالدرمتانولرنگارتوانیتی ایجاد 
درن  
میگی دودرنتیج رنگآ ا ارتوانیتی ،
اکسایند ها(آنتیاکسیدا ها)،رنگ داییدرمح ول DPPHصورت 

1. diphenyl-1-picrylhydrazyl
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یاکمت ا عصار در10mLا هگیا حلودانلیکلول آ مایشجداودنس2mLآمونیاک
حدود0/5گ م 
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بیشته یبه ایاحیهای
مییابد.ه چ ت کیواتضداکسایند ا قهدرت 
ب  ردروهنتغیی ومییا جذبکاهش 
DPPHب نوردارباهند؛مییا جذبکمت نواهدبود.بناب این،ا رادیکالمصنوعی  DPPHب عنوا یکگیینه 
منادبب ایب ردیفعالی ضداکسایشیضداکسایند هایطویعیادتفاد

میهود.
 

روش دی فنیﻞ ﭘیکریﻞ هیدرازیﻞ ()DPPH
ابتدا25می یگ م(ت ا ویآنالیتیکال)ا نمون عصار متانولی،دربالنحجمی25می یلیت یبامتانولب حجم
رداند هد(ت

مح ولادتوک،دراینم ح 1می یگ م/می یلیت اد ).دنس8mLا مح ولادهتوک

دربالن10mLمی یلیت یبامتانولب حجمردید(ت

مح ولدراینم ح ه 0/8می هیگه م/می هیلیته 

اد )ودرم ح بعد5mLا مح ولادتوکدربالن10می یلیت یبامتانولب حجمردید(ت

مح ولدر

اینم ح 0/5می یگ م/می یلیت اد ).دراینم ح 2/5mLا مح ولادتوکدربالن10می یلیته یبها
میردد(ت
متانولب حجم 

مح ولدراینم ح  0/25می یگ م/می یلیت اد ).رقیهقدها یهمچنها 

میردهد(ت ه 
مییابد؛ب طوریک 1mLا مح ولادتوک،دربالن10می یلیت یبامتانولب حجهم 
ادام  
6

مح ولدراینم ح 0.1می یگ م/می یلیت اد ).درم ح بعد1mL،ا مح ول 0/5می هیگه م/می هی
میردد(ت
لیت دربالن10می یلیت یبامتانولب حجم 

مح ولدراینم ح  0/05می یگ م/می یلیت 
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اد )ودرگام،بعدی1mLا مح ول 0/05می یگ م/می یلیت دربالن10می یلیت یبامتهانولبه حجهم
میردد(ت


مح ولدراینم ح  0/005می یگ م/می یلیت اد ).درپایها 1mLا مح هول 0/005

میهود(ت
می یگ م/می یلیت دربالن10می یلیت یبامتانولب حجمردانید  

مح ولدرایهنم ح ه

میبایس مح ولDPPHتری هود؛ 
0/0005می یگ م/می یلیت اد ).اکنو  

تهیه محلول DPPH
میردد.ب ایتس مقدماتی1 mL،ا 
ب مییا 1/7mgا  DPPHدربالن50می یلیت یتی بامتانولب حجم 
مح ولدانت هد رابا1mLمتانولدرلول تی رنگمخ وطک د وبعدا نیمداع درطولموج517نانومت 
میهود.اگ جذبدرمحدود 2/08-1/7باههد،منادهباده .درایهن
درحضورهاهدمتانولجذبنواند  
میگی د1 mL.ا بالنروهندانلبالنتی ریخت هدوب ه کدام
م ح درکنار7بالنتی 7،بالنروهنق ار 
1mLمح ول DPPHاضاف گ دید.یکلول تی هاهد،حهاویDPPH 1mLو1mLمتهانولنیهیتریه و 30
دقیق دردمایاتاقنگرداریهدند.
بعدا گذه 30دقیق جذبمح ولهادرطولموج517nmنواند هد(بامح هولبهالنروههنجهذب
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ددتگا صف هدودنسجذبمح ولتی نواند هد).جهذبههاده بهارنوانهد ههدومیهانگینوانحه اف
ادتانداردطوقمحادوات ی ب دد آمد :


ب اینمون هاواعمالرگ دیو نطهیوبه 

باردمنمودار،درصدمراررادیکالآ اد  DPPHب حسبت
کمکمعادل نطحاصلا رگ دیو نطیIC50 ،گیار گ دید.

آنالیز  FT-IRعصاره
ب ایمقایس ک یوکیفیگ و هایعام یموجوددرعصار متانولیب وودان گیا باددهتگا ،WQF-510 FTIR
وطیفهایب دد آمد مقایس وتفسی گ دید .

طیفدنجیمادو ق میتودیلفوری آنالییهد

آنالیز HPLC
نمون موردن باددهتگا ک ومهاتوگ افی KNAUER , HPLCبهادهتو C18وفها متحه کاییوپ وپیهلالکهل:
ادتونیت یل:آب:ف میکادید()100:100:300:3ود ع ج یا فها متحه ک1mL/minوطهولمهوجnm

7

330آنالییهدوک وماتوگ امهاموردتجیی وتح یلق ارگ فتند.

جدول  .1ترکیبات زیست فعال عصارههای متانولی برگ و دانه اسپند زاهدان

ت کیوهههههات

درصههههد

یسهههههه 

عصهههار 

فعههههههههال

( )%

عصار :

کلآلکالوئیدها 

هارم
ین 

هارم

آنتیاکسیدانی 

هههارم

الین 

هار
مول 

هارم

 IC50

الول

%S
cav

کلفنولی 

کل

(mg

فالونوئیدی

GAE/m

(mg

g

QE/mg

)extract

) extract

at
200mg/
mL
/7

دان 
 20

ب و 

/03

 3.8

2

 0/05  0/055  31/7

/020

120

02

0

 0 /0

 0/

 0/011

 ---

 0/021

/1
 122

/0

 30/21

 11/13

 18

 32/7  ˃200

 25/82  32/82

جدول -1درصدآلکالوئیدها،فالونوئیدوت کیواتفن یعصهار به وودانه وهمچنهینتوانهاییآنرهابه ایمرهار
رادیکالهایآ اددراینجامقایس هد اد =IC50،Scav = scavenger.نیم حداکث ت

مراری.
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شکل شماره .2نمودار ترکیبات بتاکاربولینی در عصاره متانولی برگHPLC
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شکل شماره .3نمودار HPLCترکیبات بتاکاربولینی در عصاره متانولی دانه

شکل شماره  .4طیف  FTIRعصاره برگ به رنگ آبی و عصاره دانه به رنگ قرمز
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نتایج آنالیزهای آنتی اکسیدانی

شکل شماره .5نمودار آنالیز آنتی اکسیدانی یا  DPPHعصاره متانولی دانه

9

بحث
نهادرتعدادیا گیاها ،ا جم ه 
میدهدک –βکاربولی 
نتایجمطالع Callawayوهمکارانش()2005نشا  
ادنندا نانواد  یگوفیالد وجوددارند؛ب طوریک عصار اینگیاها فعالی ههایروانگه دا رامیهانجیگ ی
میگی د(3).
میکندویاب طوربالقو ب ودی اینت کیواتانجام 

شهایمخت فادهنندای انهی،آ رابه عنهوا 
دارابپوروهمکارا (،)2011باب ردیآثارآنتیباکت یالبخ 
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شکل شماره  .6نمودار آنالیز آنتی اکسیدانی یا  DPPHعصاره متانولی برگ
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منوعیا ت کیواتضدباکت یب ایدرما عفون هایناهیا پاتوژ هایباکت یاییمقاومب چنهددارو()MDR1
مع فیک د اند) .(5
میدهههدعصههار هیههدروالک یگیهها ادههننددارایآثههار
نتههایجمطالعه ف و نههد وهمکههارانش()2012نشهها  
میتواندرهدد ولهاید طانیرامرارکند.ایناث مراری،
ضدد طانیاد وب صورتوابست ب دو و ما  
بادو و ما تیماراینعصار رابط مستقیمیدارد).(8
محهیطههای in vitroو in vivoآثهارضهدتومهوری

نتایجبعضیمطالعات،حاکیا آ اد ک ههارمینبه
بالقو ای دارد؛ب طورمثال:مرارقابلتوج توموردرمو هایموتالب د طا ری sarcoma180،Lewisیاتومور
Hep-Aوطیفگست د فعالی هایدیتوتوکسیتیدرب اب نطوطد ولید طا ریویدرانسا هارادارد(0ه .)11
نتایجمطالع ک مدیچانیوهمکارانش()2012نشا ميدهدکه عصهار اتهانوليادهنندا ط یهقافهیایش
معنادارآنییمهایآنتياکسیدا وکاهشمالو دیآلدئید،باعثا بینب د رادیکالهايآ ادحاصلا نانوذرات
ميتوا یكنانوت کیبگیاهيتولیدک دک عوارضنانو
نق ميهود.درواق ،باادتفاد ا عصار اتانوليادنند ،
11

ذراتنق راکاهشمیدهد) .(12
میدهدک عصار آبهی–متهانولی
تجیی وتح یلداد هادرقسم مییا موادمؤث موجوددرعصارها،نشا  
میباهد.درصدمراررادیکالههایآ ادوIC50به ایدانه (18.0)200mg/mLو
دان %20/7وب و %31/7
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میباههدوت کیوهاتکهلفنهولیبه ایدانه ( mg
بیشته ا  200
122/1وب ایب و(32/7)200mg/mLو 

11/13)GAE/mgوب ایب و(25/85)mg QE/mgاد .کلآلکالوئیدهاب ایدانه حهدود%7که مقهدار
هههارمینآ %2/03وهارمههالینآ %3/8؛ومقههادی هههارمنوهههارمولوهارمههالولنههاچیی(درحههد)%0/02
میباهدوب ایب وکلآلکالوئیدهاحدود%0/2ک مقدارهارمین،%0/01هارمالین%0/05ومقادی هارمن

میباههد.همسهوبهانتهایجمطالعه حاضه ،مطالعه Herraizو
وهارمولوهارمالوله کدامحهدود %0/02
مییابند؛درحالیک مقادی انهدکیا 
میدهدک بتاکاربولینهادردان وریش تجم  
همکارانش()2010نشا  
ا
اصالوجودندارد.اینت هایبتاکاربولیندردانه وریشه 
لها 
آ هادرب ووداق اینگیا وجودداردودرگ 
میباههد.پ وفایهلمولکهولی
بسیارباتاد ؛به طهوریکه ت ه ههارمینوهارمهالینبهیشا  w/w%10
آلکالوئیدهادرگیا بسیارمتفاوتاد ؛ب طوریک هارمین()%2.0w/wوهارمول((1/2w/wب طورتالب
ا
یواب طهورانحصهاریدر
درریش ،وهارمینوهارمالیندردان وجوددارند.ب ط جالبتوجری،هارمالینتق 
دان ّ
میههود.هارمهالولنیهیدرمیو ههاودانه هاوجهوددارد.
؛اماهارمولب طورتالبدرریش ودرداق یاف  
1. multi-drug resistant
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مقادی اندکتت اهیدروهارمیندردان وجوددارد؛امانورهارمن(بتاکاربولین)وهارمن(-1متیل-بتاکهاربولین)
میدهدهارمنه چند
دردان حضورندارند.قابلذک اد ک موردانی ب نالفب ردیحاض اد ک نشا  
میباهد) .(12
درمقادی کم؛دردان نییموجود 

نتیجهگیری
بیشته آلکالوئیهدهادارایاثه 
درنتیج آنچ گذه ،این ک عصار دان (ادنند اهدا )ب ع ه داههتنمقهدار 
لههاوفالوونوئیهدهابه 
بیشت یاد وباتوج ب مقادی آنتیاکسیدانی،ب ع پ هیفن 
تخدی یوروانگ دانی 
کاهشادت سومراررادیکالهایآ اددارایاث نسویاد .درعصار ب و(ادنند اهدا )مقهادی آلکالوئیهدها
بیشته 
ناچییاد وب تو آ ،آثارتخدی یآ کمت اد وآثارآنتهیاکسهیدانیآ ،به ع ه حضهورمقهادی  
میباهد .
بیشت  
ت کیواتپ یفن یوفالونوئیدهاونییآثارآ درمراررادیکالهایآ اد ،
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