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بررسی تنوع کمی ماده  Artemisininدر جمعیتهای گیاه Artemisia annua L.

بومی شمال ايران
رضا بورد ،*1شمسعلی رضازاده ،2منصور امیدی ،9سپیده ترابی ،1فرهاد حریریاکبری،1سعید پروانه ،4رحیم تقیزادفرید

5

چکیده
گياه  Artemisia annuaمتعلق به خانواده  ،Asteraceaeگياهی يکساله و دارويی است که او ماده ضد ماالريا به ناام
رتميزينين است .در تحقيق اضر تنو مقدار رتميزينين در  4جمعيات گيااه درمناه خازر جماع ور شاده از منااطق
مختلف شمال ايرا مورد بررسی قرار گرفته است .برگها گياه  A.annuaدر سايه خشک گرديد ،سر برا انادازهگيار
رتميزينين عیارهگير شدند .مقدار رتميزينين موجود در عیارهها گياهی با اسات اده از دساتگاه  HPLC-UVو نموناه
استاندارد اندازهگير شد .مقايسه مقادير مختلف رتميزينين جمعيتها مختلف نشا داد که اداکثر مقادار رتميازينين
مربوت به جمعيت جمع ور شده از شهرستا نوشهر با  1/104درصد (%مااده خشاک بارگ و اداقل مقادار رتميازينين
مربوت به جمعيت جمع ور شده از ويق با  1/147درصد ( %ماده خشک برگ بود .نتايج ،تنو نسابتاي کمای را در مقادار
رتميزينين نشا داد .مقدار رتميزينين محاسبهشده در اين تحقيق در مقايسه با نمونهها ساير نقات جهاا قابالم ظاه
است.
واژههای کلیدی :درمنه خزر  ،رتميزينينHPLC-UV ،Artemisia annua ،
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نيست بنابراين گياه  A.annuaاقتیاد تارين منباع
باارا بااهدساات ورد رتمياازينين اساات (شاارفی و
همکارا 1734 ،؛  . Gupta et al, 2002باه هماين
دليل شناسايی شايميوتايپهاا دارا مقادار مااده
مااورره بيشااتر و همچنااين بکااارگير رو هااا
بهزراعی ،اص ی و زيست فناور برا افزايش ماده
مورره رتميزينين در گياه  A.annuaدر دساتور کاار
محققا قرار دارد .باتوجه به پراکنش گساترده گيااه
 A.annuaدر اياارا و عاادم گاااهی کاماال از سااطح
مقدار رتميازينين در جمعياتهاا باومی ،در ايان
تحقيق مقدار رتميزينين موجود در  4جمعيت گيااه
 A.annuaجمع ور شده از مناطق مختلاف شامال
ايرا اندازهگير و مقايسه گرديد.

مقدمه
گياااااه درمنااااه خااااازر بااا ناااااام علماای
 Artemisia annuaمتعلااااق بااااه خااااانواده
 ،Asteraceaeگياهی يکسااله ،دارويای و روماتياک
است (شارفی و همکاارا  . 1734 ،ايان گيااه باومی
شرق سيا بهويژه چين اسات و باهعناوا ياک گيااه
دارويی در نقات مختلف سيا ،فريقا ،اروپاا و مريکاا
کشاات ماایشااود ( .)Gupta et al., 2002گياااه
 A.annuaدر نااوار شاامالی کشااور اياارا بااهصااورت
و شی میرويد و باا ناامهاا گنادوا  ،خاارگو ،
درمنااه خاازر و درمنااه شيااارين معاارو اساات
(اميريا . 1737 ،
در طش سنتی چين در ادود  1111ساال پايش
عیاره گياه  A.annuaبهتنهايی و بيشاتر در ترکياش
با گياها ديگر همراه با ب داغ جهت درماا تاش و
ماالريا مورداست اده قرار میگرفت .بعدها دانشامندا
چيناای از مخلااوت عیاااره باارگ گياااه  A.annuaبااا
د اتيلاتر ترکيبی به دست وردند که دارا فعاليات
ضد ماالريايی بود ،درنتييه تيزيه اين ترکياش مااده
رتميااازينين در ساااال  1041باااا ناااام چينااای
( Qinghaosuعیاره گياه سبز شناساايی و معرفای
گرديد (.)Wright, 2002
رتميااازينين ياااک سااازکویی تااارپن الکتاااو
اندوپراکسايد است کاه دارا فعاليات ماورر علياه
نژادها عامل بيمار ماالريا شامل Plasmodium
 P.ovale ،P.vivax ،falciparumماایباشااد (الر
يزد و همکارا 1731 ،؛  . Wright, 2002بنابراين
رتميزينين بهعنوا يک ترکيش پاياه بارا سااخت
داروها ضد ماالريايی مورر باا ساميت کمتار بارا
انسا بهکار میرود (الر يزد و همکارا . 1731 ،
توليد مینوعی ترکيش رتميزينين بهدليال تولياد
محیول کام و نيازهاا پيچياده سااخت ،اقتیااد



مواد و روشها
 -1تهیه مواد گیاهی
بذور  4جمعيت گياه  A.annuaدر با مااه 1733
از مناطق شمالی کشاور جماع ور شادند ( جادول
شماره  . 1برا دستيابی به مواد گيااهی ،در اواساط
فااروردينماااه ( 30/1/16بااذور هاار جمعياات در
گلدا ها جداگانه در گلخانه گروه کشات و توساعه
پژوهشکده گياها دارويای (مرکاز تحقيقاات جهااد
دانشااگاهی واقااع در بزرگااراه کاارج -قاازوين تحاات
شرايط يکسا کشات گرديدناد .در مر لاه گلادهی
( ، 30/6/11باارگهااا گياهااا بااه يااک نساابت ،از
قسمتها مختلف گياه (برگها بااليی ،برگهاا
وسط و برگهاا پاايينی برداشات شادند .در ايان
مر له برا هر جمعيت از سه گياه نمونهبردار شاد
و سر نمونهها گياهی اصل به مدت يک ه تاه
در سايه خشک گرديدند.
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نسبت  71:41جمع شد ،نگاه  1سیسی از را به
درو يک تيوب منتقل و درو دستگاه سانتري يوژ با
دور  4111 rpmبه مدت  7دقيقه در دما اتاق قرار
داده شد ،دو فاز در تياوب اييااد شاد ،ماايع شا ا
رويی را برداشته و قبال از تزرياق باه درو دساتگاه
به وساايله سااارنگ از فيلتااار سرنااااگی HPLC
عبااور داده و درو وياااال جماااع ور گاارديااد
(.)Lapkin et al.,2009; Woerdenbag et al.,1991
بدين ترتيش عیاره برا تزرياق در دساتگاه HPLC
ماده گرديد .هر جمعيت دارا ساه نموناه عیااره و
هر نمونه نيز يکبار به دستگاه تزريق شد.

 -2تهیه عصاره
يک گرم از مواد گياهی پودرشده درو ياک ارلان
 111سیسی ريخته و  11سیسای کلروفارم باه
اضافه شده و درب ارلن را بسته و به مادت  4دقيقاه
درو دسااتگاه التراسااونيک قاارار داده شااد تااا مااواد
گياااهی در کلروفاارم بااه خااوبی اال شااوند .عیاااره
اصل ،از کاغذ صافی عبور داده شد و باه درو ياک
بالن انتقال داده شد ،سر بهوسيله دستگاه روتاار
ل از عیاره خارج گرديد و بدين ترتياش ترکياش
موردنظر بهصورت خشک در تاه ظار قارار گرفات.
عیاااره خشااک اصاال بااا  4ساایساای محلااول فاااز
متحرک ( HPLCاستونيتريل :استيک اسيد  %1/1به

جدول شماره  -1نمونه های مختلف گياه  A.annuaبومی شمال ايران

شماره نمونه
1
1
7
7
4
6
4

استا
استا
استا
استا
استا
استا
استا
استا

محل جمع ور نمونه
مراوه تره
قایم شهر
شيرود
نوشهر
اسالم
رودسر
ويق

گلستا
مازندرا
مازندرا
مازندرا
گي
گي
گي

چااااو اااداکثااااار طااول مااوج جااذبی نمونااه
استاندارد دود  116نانااومتاااار بااااود .پمااااپ
مورداساات اده ماادل  ،KNAUER k1001و ربااات
 chromgate Ver.2.8بود.

 -3مشخصات دستگاه HPLC

دسااتگاه کروماااتوگرافی مااايع بااا عملکاارد باااال
،4
) (HPLCمااادل  KNAUERباااا ساااتو
 Teknokoroma c8به طول  14متار و قطار 1/76
ميليمتر ماورد اسات اده قارار گرفات .يام عیااره
تزريق شده باه دساتگاه  41و سارعت جرياا در
دستگاه  1 ml/minباود .دتکتاور از ناو  UVمادل
 KNAUER K2501است اده شد .طاول ماوج UV
دسااتگاه  HPLCرو  116نااانومتر تنظاايم گرديااد،



 -4رسم منحنی کالیبراسیون
اساااتاندارد رتميااازينين ( %03در ساااه غلظااات
 1/1 mg/ml ،1/14mg/ml ،1/114 mg/mlو برا
هر غلظت در سه تکارار باه دساتگاه  HPLCتزرياق
41
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نشا داده شده است .هما طور که مشاهده میشاود
بيشااترين مقاادار رتمياازينين مربااوت بااه نمونااه
جمع ور شده از نوشهر (استا مازندرا باا 1/104
درصااد ( %ماااده خشااک باارگ و کمتاارين مقاادار
با 1/147
رتميزينين در نمونه ويق (استا گي
درصد ( %ماده خشک برگ مشاهده گرديد .جمعيت
هااا ديگاار پاا از نمونااه نوشااهر از نظاار مقاادار
رتميزينين بهترتيش از بيشترين مقادار باه کمتارين
مقدار شامل نمونهها ماراوه تراه ( 1/104درصاد ›
قایمشهر ( 1/137درصاد › رودسار ( 1/137درصاد ›
شاايرود ( 1/131درصااد › اسااالم ( 1/143درصااد
ماایباشااند .در بااين نمونااههااا قایمشااهر ،رودساار،
شيرود ،اسالم و مراوهتره ت اوت معنایدار از لحاا
مقدار رتميزينين مشاهده نشد و همه اين نموناههاا
مشااهده شاده
در يک گروه قرار گرفتند .اما اخت
در اياان نمونااههااا بااا نمونااه نوشااهر و نمونااه ويااق
معنیدار بود .اخت مقدار رتميازينين باين نموناه
نوشهر و ويق نيز معنیدار بود.

گرديد .برا هر غلظت سه منحنی اصل شد که باا
است اده از انتگرالگير سطح زير منحنیها بهدسات
مد .بنابراين باتوجه به غلظت نموناههاا اساتاندارد
تزريقشده به دستگاه  HPLCو ساطح زيار منحنای
اصل از هر يک از نهاا رابطاه خطای باين غلظات
رتميزينين و سطح زير منحنی ترسايم و معادلاه
مربوت به به دست مد .درنهايت با قرارداد عادد
سطح زير منحنی اصل از تزريق هار نموناه عیااره
گياهی ،غلظت رتميزينين برا جمعيتها مختلف
بر سش درصد وز خشک برگ محاسبه شاد (الر
يزد و همکارا  . 1731 ،دادهها اصل با است اده
از تيزيه واريان يکطرفه و زمو مقايسه ميانگين
 LSDبا اسات اده از نارمافازار  SASماورد تيزياه و
تحلياال مااار قاارار گرفتنااد ( Mannan et al.,
.)2010

نتايج
ميزا رتميزينين در عیااره جمعياتهاا گيااه
 A.annuaبااومی شاامال اياارا در نمااودار شااماره 1
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نمودار شماره  -1مقايسه مقدار آرتميزينين در نمونههای مختلف گياه A.annua

باC
استفاده از آزمون  LSDدر سطح 0.05

مورد است اده قرار گرفت .چنادين رو نااليز بارا
شناسايی و اندازهگيار رتميازينين ماورد اسات اده
C
قااااارار ماااایگياارد کااه از جملااه ماایتااوا بااه
رو هاا Lapkin et al., 2009; ( HPLC-uv
HPLC-TLC ،)Mannan et al., 2010
HPLC-EC
(،)Gupta et al., 2002
GC-MS ،)Ferreira
et
al.,
(1994
( )Woerdenbag et al., 1991و غيره اشاره نماود.
در اين تحقيق ،رو ( HPLC-uvمعمولترين رو
برا ناليز رتميزينين برا شناسايی و اندازهگير
رتميزينين به دليال سارعت ،دقات و هزيناه کمتار

بحث و نتیجهگیری
اهميت روزافزو ترکيش رتميزينين بهعنوا ياک
ترکيش ضد ماالريا موجش تحقيقات گساترده در ايان
زمينه گشته است بناابراين تاا باه اماروز رو هاا
مختل ی برا اساتخراج ،نااليز و انادازهA
گيار مااده
رتمياازينين مااورد اساات اده قاارار گرفتااه اساات .در
تحقياااقات مختلاف ،استخاااراج رتميااازينين باا
است ااااده از اا لهااااا مختااالف هماااچو
 -nهاااگااازا ( ،)Gupta et al., 2002تولاااوین
(،)Mannan et al.,2010; Towler et al., 2007
کلروفرم ( ،)Woerdenbag et al., 1991پترولتاوم
اتر ( )Klyman et al., 1984صورت گرفتاه اسات.
رو هااا مختلااف عیااارهگياار باارا اسااتخراج
رتميزينين با است اده از لهاا ماذکور از چناد
دقيقه تا چند ساعت به طول میانياماد .در تحقياق
اضر ،يک رو عیارهگير بسيار کوتاه و سريع باا
است اده از ل کلروفرم برا استخراج رتميازينين



مورد است اده قرار گرفت.
مقدار رتميزينين گزار شده از نقات مختلف جها
بسيار متنو اسات ،Baraldi et al (2008) .مقادار
رتميزينين گياه  A.annuaدر ايتاليا را  1/47درصد،
) ،Gupta et al (2002مقدار رتمياازينين در ياک
نماااااااونه هنااااد را اااااداکثر  1/7درصااد،
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) Mannan et al (2010مقااادار رتميااازينين
 A.annuaدر پاکساااااتا را  1/77درصاااااد،
) ،Woerdenbag et al (1994مقااااادار
رتمياااازينين  A.annuaدر ويتااناااااام را 1/136
درصاااااااد Singh et al (1988) ،و مقاااادار
رتميزينين گياه  A.annuaدر اروپا را  1/11درصاد
گزار کردند .بهطاور کلای غلظات رتميازينين در
گياه  A.annuaبين  1/11تاا  1/73درصاد گازار
شده است ( .)Wright et al., 2002ا تمااالي تناو
مقدار رتميزينين در گزار هاا مختلاف ناشای از
کاربرد رو هاا مختلاف اساتخراج و نااليز ،نحاوه
جمااع ور و تهيااه نمونااههااا ،برداشاات در مرا اال
مختلف رشد و در زما ها مختلف ،شرايط محيطای
همچو دما و فراهمبود عناصر در خاک مایباشاد.
البته قسمت عمده تنو مشاهده شده به ت اوتهاا
ژنتيکی جمعيتها گيااهی در منااطق جیرافياايی
مختلف برمیگردد.
از ويژگاایهااا برجسااته اياان تحقيااق ،مقايسااه
جمعيتها مختلف گياه  A.annuaدر شرايط کام ي
يکسا و کنتارل شاده اسات .باهگوناها کاه هماه
جمعيتها در شرايط يکساا ماورد کاشات ،داشات،
برداشت و نمونهگيار قارار گرفتناد و از ياک رو
استخراج و ناليز بارا نهاا اسات اده گردياده اسات
بنابراين مقايسه جمعيتهاا بسايار کاارا ،هدفمناد و
فارغ از تارير عوامال محيطای و ياا شارايط مت ااوت
زمايشی صورت پذيرفت .بنابراين اخت فات مشااهده
شده در بين جمعيتهاا ماورد تحقياق باه مقادار
زياد ناشی از ت اوتهاا ذاتای و ژنتيکای نهاا در
ظرفيت تولياد رتميازينين باوده اسات .نتاايج ايان
تحقيق با شناسايی جمعيتهاايی از گيااه A.annua
که دارا بيشترين مقدار رتميازينين در مقايساه باا
ساااير جمعيااتهااا اياان گياااه در شاارايط يکسااا



ی

هستند ،میتواند در جهت پيشابرد اهادا اصا
گياه  A.annuaمورد است اده قرار گيرند.
نتايج نشا میدهد که جمعيتها ماورد تحقياق
معنیدار از لحاا مقادار
در سه گروه دارا اخت
رتميزينين قرار میگيرناد .گاروه اول شاامل نموناه
نوشهر ،گروه دوم شامل نمونهها مراوه تره ،رودسار،
شيرود ،اسالم و قایمشهر (کاه ت ااوت معنایدار در
مقدار رتميزينين نها مشاهده نگرديد  ،و گروه سوم
شامل نمونه ويق بود .بنابراين مایتاوا گ ات کاه
نمونهها متعلق به هار گاروه دارا منشاأ مت ااوت
نسبت باه نموناههاا گاروههاا ديگار مایباشاند.
نمونهها گاروه دوم باه ا تماال زيااد دارا منشاأ
يکسا میباشند باه هماين دليال در شارايط کاام ي
يکسا دارا ظرفيت توليد مشابه هستند و بهعکا
ظرفيت باال توليد رتميازينين در نموناه نوشاهر و
ظرفيت پايين توليد رتميزينين در نموناه وياق در
شرايط مشابه ناشی از منشأ مت اوت ايان نموناههاا و
بهعبارت بهتر ت اوت ژنتيکی اين نمونهها میباشد.
مقدار رتميزينين محاسابهشاده در جمعياتهاا
مورد تحقيق در مقايساه باا مقاادير گازار شاده از
ساير نقاات جهاا قابالتوجاه اسات .الر يازد و
همکارا ( 1731در نتييه مقايسه  0جمعيت گياه
 A.annuaبومی شمال ايارا  ،مقادار رتميازينين را
بين  1/117تاا  1/104درصاد گازار کردناد .ايان
در الی است که در تحقيق اضر مقدار رتميازينين
در جمعيتها مورد بررسی باين  1/147تاا 1/104
درصد اندازهگير شده است .اين امر نشا مایدهاد
کاااه درصاااورت تحقيقاااات گساااتردهتااار در باااين
جمعيتها ايرانی گيااه  A.annuaا تماال ياافتن
شيميوتايپهايی با عملکرد باالتر رتميازينين دور از
انتظار نيست .بنابراين تحقيقات بيشتر در اين زميناه
برا است اده بهينه از اين گياه در کشور الزامی است.
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گياها دارويی مرکز تحقيقات جهاد دانشگاهی کمال
.تشکر را دارند
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