اولین همایش ملی گیاهان دارویی ،کارآفرینی و
تجاری سازی
عصارهگیریوشناساییموادموثرهموجوددرمیوهبلوطبهروشجوشاندنوکروماتوگرافیگازیجفتشدهبا
طیفسنججرمیوارزیابیخواصداروییاجزایآن
سارایحییزاده ،۱جهانبخشرئوف،*۲میالدغنی۳

 -۱دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه شیمی تجزیه ،دانشکده شیمی ،دانشگاه مازندران
 -۲استاد ،گروه شیمی تجزیه ،دانشکده شیمی ،دانشگاه مازندران
 -۳استادیار ،گروه شیمی تجزیه ،دانشکده شیمی ،دانشگاه مازندران
* -نویسنده مسئولj.raoof@umz.ac.ir :

نتایج و تحلیل

چکیده
دانش هرچه بیشتر پیرامون گیاهان دارویی ،کمک شاایانی باه بهارهوری هرچاه بیشاتر از
آنها ،بخصوص در زمینه درمان و اقتصاد میکند .از جمله گیاهان دارویی بومی ایران ،میتاوان

اجزای شناسایی شده در عصاره کل آبی توسط دستگاه  GC/MSبه همراه خواص دارویی
آنها ،در جدول 2آورده شد .یکی از کروماتوگراه های ياهل نیز در مقاله آورده شده است.

به بلوط اشاره کرد .درخت بلوط ،عالوه بر آنکه در مناطق جنگلی و کوهپایهای ایران از فرسایش
خاک و وقوع سایالها جلاوگیری میکناد ،اجازای آن نیاز دارای خاواص دارویای میباشاند.
اطالعات تجزیهای اجزای آن ،میتواند باه تولیاد داروهاا ،ماواد یا ایی و متصاوات آرایشای-
بهداشتی منجر شود .در این پژوهش ،عصاره آبی مغز میوه بلوط ،به روش جوشاندن اساتخراج و
اجزای عصاره ،به روش کروماتوگرافی گازی جفت شده با طیف سنج جرمی ،شناسایی شد.

مقدمه
میباشد .این مواد ،دارای خواص دارویی م ر بر موجودات زنده هستند .گیاهان دارویای ،مناابع
طبیعی ارزشمندی هستند که امروزه ،مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مواد اولیه ،جهت تبدیل
شدن به داروهای بیخطر برای انسان تلقی میشوند.
گیاه بلوط ،با ناه علمی  Quercusاز خانوادهی راش بوده و دارای  ۵۰۰گونه اسات .در ایاران
بخصوص در نوايی زاگرس ،از بلوط برای درمان برخای بیماریهاا اساتفاده میشاود .برخای از
ویژگیهای درمانی و دارویی بلوط ،در جدول ۱آورده شد.

بهداشتپوست
گلمژه

نامترکیب
دی متیل سولفون

سیکلوپنتانون-2 ،متیل-
 -2هپتامین-۵ ،متیل-
تیوفن -2 ،پروپیل

گیاهان دارویی ،گیاهانی هستند که یک یا برخای از اناداههای آنهاا ،يااوی ماادهی ما ره

خواصدرمانی

جدول .2ترکیبات موجود در عصاره کل آبی

جدول  .۱برخی از خواص دارویی بلوط و روش استفاده
روشاستفاده

از گَرد هاف شده جَفت ،جهت نره کردن پوست ،لطافت آن و نیز درمان سوختگی پوست
نیز استفاده میشود.
برای درمان گل مژه ،روین بلوط را روی آن میکشند.

کچلیوریزشمو جَفت (پوست داخلی بلوط) را بقدری میجوشانندتا کف کند .با کف به دست آمده سر را
میشویند.
ورملوزهوگلودرد برگ درخت بلوط را جوشانده تا به هورت مایعی یلیظ درآید .سپس ،آن را یریره
میکنند.

مواد و روش ها
آمادهسازینمونه
نمونه میوه بلوط ،شسته شاده و در ساایه خشاک گردیاد .پوساته خاارجی و پوساته داخلای
(جَفت) جدا شده ،مغز بلوط به کمک چکش نیم کو و سپس آسیا گردید.
عصارهگیریبهروشجوشاندن
مقداری از پودر بلوط را در آ مقطر ریخته ،در آن بسته شد .سپس ،باه کماک بنمااری و
بطور ییر مستقیم يرارت داده شد .عصارهگیری در دو باازهی زماانی  4سااعته ،باه فاهاله 24
ساعت هورت گرفت .سپس ،عصاره ياهل ،سانتریفیوژ گردیاد و ماواد جاماد ،تاه نشاین شاد.
متلول رویی جمعآوری گردید و به منظور پراندن يالل ،در متفظهی گرمخانه قرار داده شد.
شناسایی
برای شناسایی ترکیبات ،هر جزء در مقداری ياالل آلای ،يال شاده و پاس از ساانتریفیوژ۱ ،
میکرولیتر از عصاره ،به دستگاه  GC/MSتزریق شد.

خواص
ترکیب آرایشی برای بهبود پوست دارای آکنه ،پماد برای درمان آرتریت،
ضدالتها
ضد يساسیت ،پروتئینهای همجوشی برای درمان سندره متابولیک ،ضد
سرطان ،درمان نارسایی ايتقانی قلب
درمان و پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی و ترومبوز ،داروی ضد مااریا،
درمان پوکی استخوان
ترکیب يشره کش ،مایع بیرنگ طعم دهنده

نتیجه گیری
نتایج ياهل از این پژوهش نشان داد که فرایند عصارهگیری مغز میوه بلوط به کمک آ ،بخشی
از اجزای آن را میتواند خارج سازد .در نتیجه ،فرایند جوشاندن بارای دساتیابی باه ا ارات بهتار،
میتواند مو ر باشاد .از بررسای نتاایج ياهال از کروماتوگراههاای  GC-MSو مقایساه آنهاا باا
کتابخانههای مرجع ،نتیجه گرفته شد که در عصارهی بلوط ،برخای از ترکیباات شایمیایی وجاود
دارند که دارای خواص دارویی نیز میباشند و از آنها میتوان برای درمان آکناه ،چاین و چاروک
پوست ،چربی و قند خون ،سرطان ،بیماریهای قلبی ،هپاتیت های Bو  Cو همچنین ،جهت تهیه
ترکیباتی با خاهیت ضد باکتریایی ،آفتکشی و ضد عفونی کننده ،استفاده نمود .بنابراین ،از آنها
میتوان در ساخت ترکیبات دارویی و آرایشی – بهداشتی نیز بهره گرفت و با توجه به بومی باودن
این گیاه در ایران ،اقداه به کارآفرینی نمود.
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