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چکیده
جـنس وRosaceaeهخانواداز)Loganberry)Rubus×Loganobaccusعلمینامباهیبریديگیاهیمطالعه،موردگیاه
Rubusازیکیکمیاب،بسیارگیاهاینواستترشبسیاروقرمزگیاهاینهمیو.دهدمیفرنگیتوتمانندايمیوهکهباشدمی

.گـردد مـی تکثیـر ايشیشهدرونکشتطریقازحاضرحالدرونبودهایرانبومیLoganberry.باشدمیقرمزتمشکارقام
گیـاه بـرگ عصـاره ،تحقیقایندر.استانجام نشدهLoganberryهیبریديهگونيروبرفیتوشیمیایینظرازتحقیقیتاکنون

Loganberry)Rubus×Loganobaccus(،یبررسـ مـورد طبیعیهايترکیبنظراز،ايشیشهدرونکشتطریقازشدهتکثیر
بـرده کروماتوگرافیستونرويعصارهشد.انجامگیريچربیوگیريعصارهمراحلابتدا،تحقیقاینانجامبرايگرفت.قرار
ـ طبیعیترکیبسپسشد.بررسیهدهندلیتشکهايترکیبنظرازوشد ،IRسـنجی طیـف مختلـف هـاي روشازاسـتفاده اب

1H-NMR،13C-NMRوdept بـه فالونوئیدیکشناساییبهمنجرسنجیطیفهاي روشازحاصلنتایجشد.شناسایی135
شد.)Hesperidin(هسپریدیننام

.هسپریدینعصاره،اي،شیشهدرونکشت،Loganberry:کلیديهايواژه

مقدمه
نقـش دارايشـود میشناساییگیاهدرکهايمادههر
ـ مـی کـه يطـور بـه .باشـد مـی گیـاه درخاصی دردتوان

خـواص دریـا وحیاتیاعمالانجامبرايگیاهساختمان
هـاي  متابولیتاشد.بداشتهنقشگیاهشیمیاییوفیزیکی

درطور مستقیم هبکهدهستنآلیهايترکیب،گیاهیثانویه
هـاي  متابولیت.نیستنددخیلگیاهمثلتولیدیاونم،رشد

آنهـا ساختاروهبودپیچیدهساختاردارايمعموالًثانویه
زنـده بـراي کـه اولیههاي متابولیتساختاربامقایسهدر

هســتندمتفــاوت،انــدضــروريهــاســلولمانــدن
)Protar & Spurgeon, ــاه.)1981 Loganberryگی

)Rubus×Loganobaccus(بـري لوگـان فارسـی نـام با
ــق ــهمتعل ــرهب ــرخیانتی ــی)Rosaceae(گلس ــدم باش

)Darrow, 1955.(Loganberryوشـده هیبریـد گیاهی
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,Darrow(باشدمیRaspberryهزیرمجموع میوه.)1955
قرمزآنهمیورنگوبودهسیاهتمشکبهشبیهآنگیاهو

گیـاه ایـن حاضـر حالدر.باشدمییصورتبهمایلهتیر
وقرمـز گیـاه ایـن همیو.شودمیکشتتجاريصورتبه

ارقـام ازیکیوکمیاببسیارگیاهاین.استترشبسیار
تکثیـر ايشیشهدرونکشتطریقازوبودهقرمزتمشک

کهداردوجودسیاهتمشکخزندهانواعهمچنین.گرددمی
سـرما بهمقاومافراشته،نیمهوافراشتهساقهانواعازکمتر

باهاییساقهگیاه،اینافراشتهنیمهوافراشتهانواع.هستند
طـول آنخزنـده انواعدراماکنندمیایجادمتر2ارتفاع
بـري لوگـان بجـز اغلـب ورسـد میمتر5/4بههاساقه

شـوند رهـا توجـه بـی اگـر وهسـتند وحشـی وخاردار
تـاکنون البتـه  .کننـد تسـخیر سرعتبهراجهانندتوانمی

ـ بیولـوژیکی وفیتوشیمیاییخواصرويبرتحقیقی هگون
تـاکنون همچنـین .اسـت انجام نشدهيبرلوگانهیبریدي

آنتحقیـق، ایـن دربررسیموردگونهرويبرايمطالعه
.اسـت نشـده انجـام ايشیشـه درونکشتصورتبههم

کهدهدمینشانهاگونهسایررويبرشدهانجامتحقیقات
تمامیدرتقریباًکهداردگونه750ازبیشRubusجنس

تقسـیم توانمیدستهسهبهراهاگونهاین.اندپراکندهدنیا
ــرد ــک:کـ ــزتمشـ ــک،قرمـ ــیاهتمشـ Dewberry،سـ

)Robertson, ,Klein؛ 1974 2009.(Raspberry

(Rubus) idaeus×strigosus میـوه بـراي عمـومی نـام
ــوراکی ــدینخ ــهچن ــاهگون ــانوادهدرگی ازRubusخ

ــهگلســرخیان ــیگفت ــودم ــهش ــوالًک ــردهدرمعم زیرس
)Subgenus(Idaeobatusــیجــاي ــدم ــن.گیرن ــامای ن

گیاهانیهاتمشک.شودمیگفتهنیزگیاهخودبههمچنین
انجام تحقیقاتدیگرهمچنین.هستندچوبیساقهبادیرپا
کهدهدمینشانقرمزتمشکهاي گونهسایررويبرشده

علمــینـام بـا وسـیاه تمشـک نــامبـا همیـو ایـن  عصـاره 
Rubus occidentalis L.درسـرطانی ضـد خاصیتداراي

.باشـد مـی کلـون یـا بزرگهرودسرطانیهاي سلولمقابل
بـــهســرطانی ضــد خاصـــیتایــن درمــؤثر عوامــل 

ــود cyanidinهــــايترکیــــبوجــ 3-rutinoside،

cyanidin 3-xylosylrutinoside،واســـیدسالیســـیلیک
گلوکوزیــد،-3کوئرســتینآن،اســترگلوکوزیــلمشــتقات
االجیـک مشتقاتاسیدکوماریکروتینوزید،-3کوئرستین

گیـاه ایـن همیـو دراسیدسیتریکمشتقاتهمچنینواسید
Paudel(شـود مـی دادهنسبت et al., درهمچنـین .)2014
روي،کـروم، معـدنی هايترکیبوجودگیاهاینهمیووبرگ

اسـت شـده گـزارش نیکـل وآهـن مس،کلسیم،منیزیم،
)Toth et al., کمیـاب معـدنی عناصروجودالبته .)2008

.Rگیـاه بـرگ درنیـز   fruticosus تاســشـده گـزارش
)Wyttenbach et al., دیگــرتحقیــقیــکدر.)1998

ویــکجاالگالیــک،شــبیهفنولیــکاســیدهايوجــود
مانندفالونوئیدهاواسیدکوماریکپاراواسیدکافئیک

ـ ن،یکاتچیاپکاتچین،،کوئرستین گـاالت، نیکـاتچ یاپ
وB1هیپروزیــدپروســیانیدینکــامفرول،تین،یمیریســ

ــ ــگلوکوز- 3- تینکوئرسـ ــرگدردیـ ــاي بـ ــاههـ گیـ
R. fruticosusاسـت شـده گزارش)Milivojevic et

al., Buricova؛2011 et al., وهـا ترپنتري.)2011
اســکوآلنازکــهزیــاديايحلقــهچنــدهــايترکیــب
ــدشــدهمشــتق ــزان ــرگازنی ــاهب .Rگی fruticosus

ــتخراج ــاییواس ــدهشناس ــتش ــی.اس ــنازبرخ ای
rubutic:ازعبارتنـد هـا تـرپن تـري  acid،rubinic

acid،2-α-Hydroxyursolic acid،β-amyrin

)Mukherjee et al., Sarkar؛ 1984 & Ganguly,

درمـان دراي چـ عنوانبهآنبرگازهارومی.)1978
هـاي  شاخهوهابرگازوکردند میاستفادههابیماري
مشکالتبردنبینازوخمزدرماندرآنهشدخیس

,Connolly(اسـت شـده میاستفادهزایمانهنگامبه

بـراي شـویه دهـان عنـوان بـه آنبرگهعصار).2003
اسـتفاده دهـان زخـم ولثهالتهابدهان،برفکدرمان

,Chiej(شودمی ,Chevallier؛ 1984 تمشـک ).1996
داردکـاربرد تنفسـی مشـکالت وآسمدرماندرقرمز

)Blumenthal et al., تمشـک بـرگ نیهمچن).1998
,Uarrera(داردکـاربرد خـونی کـم درمـان درقرمز

درمـان ولثـه تقویـت بـراي آنبرگجویدن.)2003
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ــک ــانبرف ــرگوده ــاي ب ــرايآنه ــوگیريب ازجل
.دارنـد کـاربرد پوسـت درآبسهوقارچیهاي عفونت

ادرارآورومقـوي، قـابض، شـدت بهگیاهاینهمچنین
ومثانـه التهابخونی،اسهالاسهال،درماندرواست

Leonti(اسـت مـؤثر بواسیر et al., Riaz؛ 2009 et

al., ــانولویآبـــعصـــاره.)2011 بـــرگازیبوتـ
R. fruticosusوابسـته غیـر دیابتدرو شدهگزارش

Xu(باشدمیفعالانسولینبه et al., 2006(.

هاروشومواد
نمونهتهیه

ــرگ ــاهبـــــ ــهدو گیـــــ Loganberryماهـــــ

)Rubus×Loganobaccus(،کشــتطریــقازشــدهتولیــد
وعلـم پـارك ،داروفناورسلولبنیاندانششرکتازبافت،
منـابع ويکشـاورز سیپـرد شـعبه ،تهراندانشگاهيفناور

د.شتهیه کرجیعیطب

شیمیاییمواد
استات،اتیلمتانول،هگزان،مانند آلیهاي حالل

دوترهحاللوTLCصفحات،سیلیکاژلواتراتیلدي
شد.خریداريمركشرکتاززین

هادستگاه
ANDمدلترازويازموادتوزینبراي HR-200

.گردیداستفادهاعشاررقم4دقتباژاپنساخت
ELمدلروتاريدستگاهاز آلمانکشورساخت131

BUCHIمدل سنجیطیفهاي تکنیک.شداستفاده461
1H-NMR13وC-NMRسنجیطیفدستگاهتوسط

دانشگاهدرموجودNMRايهستهمغناطیستشدید
قدرتباآلمانBRUKERشرکتساختونیحسامام

شد.گرفتهDMSOحاللومگاهرتز250
درموجودFT-IRدستگاهاززینIRطیفهاي تکنیک
شد.تهیهBRUKERشرکتساختونیحسامامدانشگاه

گیريعصاره
گیـاه شدهخشکهواییهاي اندامازگرم400حدود

سـپس شد.خردکامالً،بافتکشتقیطرازآمدهبدست
ساعت72تا48مدتبهگیاه،هايترکیباستخراجبراي

1:1:1نسـبت بههگزانواتراتیلدي،متانولمخلوطدر
سـپس شـد. سـانده یختاریـک محلـی درتانکیکدر

وصـاف خـأل  پمـپ وبـوخنر قیفباراحاصلمخلوط
تغلـیظ وتبخیـر روتـاري دستگاهتوسطحاصلمحصول

سـبز رنـگ بـه ویسکوزيوغلیظشیرهپایان درد.یگرد
آمد.دستبتیره

گیريچربی
بـا اشـباع هـاي ترکیـب وهـا چربـی کردنجدابراي
ایـن بـراي شـد. انجاميگیرچربیعملبلند،هاي زنجیره

دکانتوریکبهمقطرآبلیترمیلی200تا150حدودکار
بسـیار میزانباحاصلعصارهبعد وشداضافهلیتريدو

يروبرسپسشد.منتقلدکانتوربهوحلمتانولازکمی
دکـانتور سیستموریختههگزانلیترمیلی200حدودآن

جايدردکانتورکامل،خوردنهمازپسشد.دادهتکان
انجـام کاملطوربهمراحل جداسازيتاشدمستقرساکن
فـاز شـامل کـه باالییفازکامل،جداسازيازپسشود.

آندرشـده حـل هاي هیدروکربنوچربیموادوهگزان
منتقلدکانتوربهپایینفازمحلولدوبارهوشدجدااست
آنقـدر وشدافزودههگزانلیترمیلی200آنبهودیگرد
بـا عصارهکلدر نهایت کهجاییتاشد،تکرارعملاین

فازکهيطوربهشد،شستههگزانازلیترمیلی500حدود
ـ رنگـی بیبهمصرفیهگزان فـاز مرحلـه ایـن درد.یرس
کنـار استقطبیغیرموادوچربیموادشاملکههگزان
دکـانتور بـه دوبـاره  اصلیفازیاپایینفازوشدگذاشته
اینباشد،عملقبلمرحلهبامشابهدوباره د.یگردمنتقل

استاتاتیلازلیترمیلی500ازمرحله،ایندرکهتفاوت
شـد. اسـتفاده هگزانجايبهقطبیموادکردنحلبراي

فازشاملکهدکانتوربهاستاتاتیللیترمیلی200حدود
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دادهتکـان دکانتوروافزودهاستقبلمرحلهازپایین
بـاال فـاز جداسازي،برايکافیزمانگذشتازپسشد.
ـ گرديآورجمعاستقطبیموادواستاتاتیلفازکه د.ی

اسـتات اتیـل فازکهجاییتاشدتکرارعملایندوباره 
اسـتات اتیلهاي فازدر نهایت د.یرسرنگیبیبهمصرفی

بعدمرحلهشد.آوريجمعباشدمیمااصلیفازهمانکه
دسـتگاه بـا گیـري چربـی مرحلهازاستاتاتیلفازهاي
آمد.دستبویسکوزيعصارهوشدتغلیظروتاري

کروماتوگرافیستون
کـه را ايعصـاره ،کروماتوگرافیستونکردنآمادهازپس

جداسازيبرايافزاییم.میستونبهبودشدهسیلیکاژلجذب
،دارنـد مختلـف هاي پالریتهکهعصارهدرموجودهايترکیب

دریجتبهستوندهندهوشستشهاي حاللپالریتههکاستالزم
یـک کههگزانابراستونشستشويدلیلهمینبه.کندتغییر
ـ تـدریج بـه وکـرده آغـاز ،اسـت قطبیغیرحالل افـزودن اب

وقطبـی نیمـه سمتبهراپالریته،استاتاتیلحاللتدریجی
،متـانول حـالل ازمشخصیمقادیرودنافزبابعديمرحلهبعد 

هـر دریمصرفحاللحجم.بریممیقطبیسمتبهراپالریته
ـ تغهمرحلدرزینتیقطبوتریلمیلی100مرحله ازحـالل ریی

.کردرییتغستونيشستشواواسطدر%10تا3%

نازكالیهکروماتوگرافی
ــراي ــیب ــببررس ــايترکی ــیه ــودطبیع درموج

ــیون ــا،فراکس ــهازه ــاهم ــهآنه ــژه ب ــیونوی ،22فراکس
واتـر حـالل ازابتـدا شد.تهیهنازكالیهکروماتوگرافی

ـ ترتبهيبعديهاونیفراکسدرو1:1نسبتبههگزان بی
ـ اتو3:7نسـبت بـه هگزاناستات:لیاتيهاحاللاز لی

وکرده استفاده1:1:8نسبتبهآبک:یفرمدیاساستات:
شد.استفادهUVالمپازهالکهمشاهدهبراي 

نتایج
فراکســیون33سـتونی کرومـاتوگرافی ازاسـتفاده بـا 

،19هـاي  فراکسیوندرروزسهازپسکهشدآوريجمع
لکـه ، TLCانجـام ازپـس .شدشناساییبلور21و20

گردیـد. مشـاهده 21+20+19فراکسـیون ایـن دربنفش
سـاختار تعیـین وشناسـایی بـراي بعـد مرحلهدرسپس

،19ونیفراکسـ درشـده سـازي خالصنمونهازمولکولی
شدگرفتهdeptوIR،1H-NMR،13C-NMRيهافیط
ـ طازحاصـل جینتـا و و3تــا1هـاي جـدول درهـا فی

است.شدهآورده4تا1يهاشکل

مشخصـــات طیـــف هســـپریدین شناســـایی شـــده گیـــاه 
Loganberry)Rubus×Loganobaccus(

H-NMR1

DMSOمربوط به حالل 5/2، پیک 1مطابق جدول 

6'''پروتون مربوط به هیدروژنترینوشیدهباشد. پمی
صورت دوتایی به09/1) بوده که در دلتاي متیل قندي(

هیدروژن نیز مربوط به ترین پوشیدهنظاهر شده است. 
باشد که علت می03/12در دلتاي 5شماره OHپروتون 

این امر تشکیل پیوند هیدروژنی با کربونیل مجاور 
1ها مطابق جدول ها و شکافتگیپروتونباشد.می
وتون مربوط به باشد که در این میان، هشت پرمی

در 8هاي دو حلقه قندي همه با هم با انتگرال پروتون
و 1"هاي اند. تنها پروتونظاهر شده3/3تا 6/3ناحیه 

دلیل اینکه استالی بوده و از دو جهت به اکسیژن به1'''
اند. در اي ظاهر شدهصورت جداگانهمتصل هستند به

هاي لقههاي مربوط به حنیز پروتون7/7تا 6ناحیه 
اند که شکافتگی و نحوه ظهور آنها آروماتیک ظاهر شده

است.آورده شده1در طیف در جدول 
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H-NMR1طیفنتایج-1جدول

انتگرال J (HZ) شکافتگی δ (ppm) هیدروژنشماره
1H 12.2, 3 dd 5.51 2
1H 17.1, 3 dd 2.76 a3
1H 17.1, 12.2 dd 3.21 b3
- - - - 4
- - - - 5

1H 2 d 6.14 6
- - - 7

1H 2 d 6.93 8
- - - - '1

1H 1.9 d 7.70 '2
- - - - '3
- - - - '4

1H 8.1 d 7.33 '5
1H 8.1, 1.9 dd 7.45 '6
1H 7.4 d 4.98 "1
1H overlapped - 3.3-3.6 "2
1H overlapped - 3.3-3.6 "3
1H overlapped - 3.3-3.6 "4
1H overlapped - 3.3-3.6 "5
2H - brs 3.63 "6
1H - brs 4.52 '"1
1H overlapped - 3.3-3.6 '"2
1H overlapped - 3.3-3.6 '"3
1H overlapped - 3.3-3.6 '"4
1H overlapped - 3.3-3.6 '"5
3H 5.5 d 1.09 '"6
3H - s 3.77 OCH3

1H - s 12.03 -OH5
1H - s 9.16 '-OH3
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13C-NMRنتایج طیف -2جدول 

δ (ppm)شماره کربن
92/782
58/423
56/1974
67/1655
09/966
57/1637
92/968
03/1639
86/10310
15/132'1
57/112'2
50/148'3
98/146'4
67/114'5
51/118'6
97/99"1
61/72"2
06/76"3
14/70"4
80/76"5
57/99"6
13/101'''1
24/71'''2
81/70'''3
52/73'''4
86/68'''5
37/18'''6
23/56OCH3
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H-NMR1طیف-1شکل

13C-NMRطیف-2شکل
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deptطیف-3شکل 135

IRطیف-4شکل
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IRطیفنتایج-3جدول

Assignment(cm-1)

O-H37/3422
C-H3050آروماتیک

C-H54/2923، 54/2937(آلیفاتیک)آلکان
C-H(اتري)آلکانOCH32850

C=O30/1647
C-C44/1205
C-O44/1132
C=C1600

13C-NMR

یت ؤرقابلهاجدولدرکههمانطور،2جدولمطابق
کهشودمیدهید13C-NMRفیطدرکربن28است
نوعکهکربن8وشدهظاهرdeptفیطدرکربن20

نیادردهند.ینمیکیپdeptفیطدرباشندمیچهار
صورتبهdeptفیطدرکهCH2بهمربوطکیپدوان،یم

6"و3شمارهيهاکربنبهمربوطآمدهنییسرپا

صورتبهdeptفیطدرکهییهاکیپریساباشد.می
CH3وCHيهاکربنبهمربوطشودمیدهیدسرباال

13C-NMRفیطدرزینچهارنوعيهاکربنباشد.می

فیطدرکهیدرصورت،اندشدهظاهرکوتاهکیپصورتبه
deptکربننیتردهینپوشدهند.ینمنشانخودازیکیپ

درکهبوده)4شماره(کربنیکتونلیکربونبهمربوط
زینکربننیتردهیپوشاست.شدهظاهر56/197يدلتا

37/18يدلتادرکهباشدمی)6'''(يقندلیمتبهمربوط
گروهبهمربوطهمکیپنیبلندتراست.شدهظاهر

باشد.می56/23يدلتادر)OCH3(یمتوکس

IR

مربوط37/3422هیناحدرپهنکیپ،3جدولمطابق
درلیکربونکیپباشد.می)OH(لیدروکسیهگروهبه

کهاستشدهظاهرcm-11647حدوددريترنییپافرکانس
نیهمچنوانول-کتويتوتومرورزونانسامکانآنعلت

باشد.مییدروژنیهوندیپلیتشکامکان
هاي طیفی، وجود ترکیب هسپریدین با با توجه به داده
گردد.) اثبات می5ساختار زیر (شکل 

O

OHO

OH

H3C

OH

HO
HO

OH

O

O O

O

OCH3

OH

OH

4`

5`

6`

3`
2`

1`

34

2

1
9

10
56

7
8

1``2``

5``

6``

3``

4``

1```

2```3```4```

6```

5```

Loganberryساختار ترکیب هسپریدین استخراج شده از گیاه -5شکل 

جرم و C28H34O15فرمول مولکولی بافوقترکیب
استفادهباکهباشدمیهسپریدینg·mol−1 610.57مولکولی 

,IRهاي طیفاز dept ،13C-NMR ،1H-NMRاولینبراي
گردید.ساختارتعیینوشناساییاهیگنیادربار

بحث
قرمزتمشکدرفنلیهايترکیبژنتیکیومحیطیتنوع

پژوهشمورد) Karjalainen)2005وAnttonenتوسط
فنلیهايترکیب،موضوعاینشدنروشنبراي.گرفتقرار
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شمالدرکردهرشدتمشکهاي گونهازمتنوعیطیفاز
مشخصکهگرفتقراربررسیموردفنالندمنطقهدراروپا
درتوجهیقابلوردهتگسطوربهفالونوئیدتاممحتوايشد
محیطیزیستتنوعوبودهمتفاوتآنمختلفهاي گونهبین

استثرمؤ،مختلفهاي تمشککوئرستینمقداررب
)Anttonen & Karjalainen, سهيروبرفشاراثر.)2005

قرمزتمشکعطرورنگيریگشکلدرمسئولومهممیآنز
)Rubus idaeus(یفرنگتتوو)Fragaria ananassa(به

دازیاکسفنولیپلودازیپروکسداز،یگلوکوز-بتايهانام
-Garciaتوسطدر یک بررسی .گرفتقرارمطالعهمورد

Palazonفعالغیرکهشدمشخص) 2004(همکارانو
مرتبطاهیگنیامیوهدرهاآنتوسیانینوجودبههاآنزیمبودن
red raspberryرويبرنمکغلظتاثرتحقیقیدر.است

)Rubus idaeus L. Autumn Bliss(توسطNeocleousو
Vasilakakis)2007 (اینگرفت.قرارعهلمطامورد

باگیاهان،شدانجامگلخانهطبیعیشرایطدرزمایشآ
30و0،5،10،15،20حاويهوگلندغذاییمحلول

پارامترهايگیاهی،رشدشدند.آبیارينمکموالرمیلی
محتوايسدیم،وکلریدمقدارآب،جریانفتوسنتزي،

افزایشنتیجهدر،شدمشخصفلورسانسوبرگکلروفیل
کاهشوفتوسنتزشهکاعاملغذاییمحلولدرنمک

،سیاهتمشکهاي عصارهاثرشد.شناختهروزنههدایت
برStrawberryو Blueberry ،Cranberryقرمز،تمشک

انسانسرطانیهاي سلولآپوپتوزتحریکورشدعدموير
) 2006(همکارانوSeeramتوسطآزمایشگاهیشرایطدر

.دگردیمشاهدهیمهارکنندگاثراتوشدبررسی
خواص) 2000(همکارانوDeightonتوسطهمچنین 

هاي رنگدانهباRubusوحشیواهلیگونهدواکسیدانآنتی
کل،فنلاین،برعالوه.گرفتقرارپژوهشموردمتفاوت

نتیجهدر.شدمشخصمحتویاتاسکوربیکاسیدوآنتوسیانین
Rubusفنولمقدار caucasicusوحشیگونهتمشکیککه
بقیهازکمترآنآنتوسیانینمقداروهاگونهسایرازبیشتراست،
همکارانوOomahتوسطانجام شدهتحقیقاتطی.شدکشف

Raspberryدانهازهشداستخراجهاي روغنخواص)2000(

)Rubus idaeus L.(روغنگرفت.قرارآزمایشمورد
برابردرباالییمقاومتکهبود% 7/10دانهازآمدهبدست

تمشکمیوهعصارهاکسیدانآنتیمقدار.داشتاکسیداسیون
Rubus(سیاه sp.(توسطمختلفآبیمنطقهدوازحاصل

Reyes-Carmonaقرارگیرياندازهمورد)2005(همکارانو
تیخاصنیباالتریوحشتوتشاهقیتحقنیاطبقگرفت.

قدرتنیباالتروکیفرءایاحروشبهیدانیاکسیآنت
ینیانیآنتوسویفنوليمحتوانیشتریبنینچهموییزداکالیراد
اسکوربیک،اسیدسطحکهدادنشانجینتانیهمچنداشت.را

بهعمدهطوربهفنولپلیواکسیدانیآنتیظرفیتمتشکله،مواد
آن،برعالوه.فصلیاوهواوآببهنه، داردیبستگژنوتیپ

ویفنلکليمحتواباییزداکالیرادویدانیاکسیآنتتیخاص
Reyes-Carmona(استارتباطدریآنتوسیانین et al.,

کههستندفنولیهاي اکسیدانآنتیازمهمیمنبعهاتوت.)2005
يطوربه،باشندداشتهسالمتیبرايايبالقوهاثراتاستممکن

4350تا617ازآنتازهانواعدرکلهاي فنولمقدارکه
استمتغیر)GAE(اسیدگالیکمعادلکیلوگرمدرگرممیلی

)Heinonen et al., نوعششعصارهمطالعه،ایندر).1998
قاط،قرهاخته،زغالسیاه،تمشکسیاه،توتيهانامبهتوت

بافنلیهايترکیبوجودنظرازفرنگیتوتوقرمزتمشک
،)HPLC-UV(بنفشءماورااشعه،HPLCدستگاهاستفاده

)LC-ESI-MS(سنجیطیفوالکترواسپريجرمییونیزاسیون
مانندفنولیکمهمهايبیترکوجودوگرفتقراربررسیمورد

،ellagitanninsفالوانول،فالونول،ها،آنتوسیانین
gallotannins،آنهادرفنولیکاسیدهايوپروآنتوسیانیدین

Seeram(شداثبات et al., يداراهاتوتنیاعصاره).2006
یسرطانيهاسلولرشدیمهارکنندگقدرتازمختلفیدرجات

Seeram(بودندپروستاتوپستانروده، et al., 2006.(
گونهدرموجودیعیطبهايبیترکرويبرتحقیقیتاکنون

تحقیقایندراست.انجام نشدهLoganberryهیبریدي
Loganberryگیاهبرگعصارهبار،نیاوليبرا

)Rubus×Loganobaccus(طریقازشدهیرتکثایران،از
یبررسموردطبیعیهايترکیبنظراز،ايشیشهدرونکشت
ازاستفادهباهسپریدیننامبهیدئفالونویکوگرفتقرار
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1H-NMR ،13C-NMR ،deptسنجیطیفمختلفهاي روش

135 ،IRن،یدیهسپرمانندیفنولهايبیترک.شدشناسایی
Porphyraاهیگهعصارازکتکولونیروت dentataاستخراج

Kazłowska(است.شدهییشناساو et al., ازنیهمچن.)2010
Citrus(التقپرپوستییایقلهعصار sinensis(بهمتعلق
دیکوزیگلفالونکیعنوانبهنیدیهسپرRutaceaeهخانواد

Sharma(شدییشناساواستخراج et al., ن،یدیهسپر).2013
فعالفالوانونيدهایکوزیگلعنوانبهنینجینارونیدینئوهسپر

Banjerdpongchai(اندشدهشناختهمرکباتدانهعصارهدر et

al., دنینوشازیناشمعدهزخمبرابردرنیدیهسپر).2016
اینازیبخشکهداردیمحافظتاثراتییصحراوشمدرالکل

باشدآناکسیدانیآنتیخواصبهمربوطاستممکنحفاظت
)Selmi et al., 2017.(

يسپاسگزار
علومواحددارویی،شیمیدانشکدهمسئوالن محترم از

گذاشتناریاختدرتببااسالمیآزاددانشگاهدارویی
گردد.میتشکریشگاهیآزماامکانات
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Abstract
The loganberry (Rubus × loganobaccus), belonging to the Rosaceae family and Rubus genus,

gives fruits like strawberry. The fruit is red and very sour and this rare species is one of the
cultivars of red raspberry. Loganberry is not native to Iran and currently is propagated through
in vitro plant tissue culture. So far, phytochemical research has not been conducted on
loganberry. In present study, the leaf extract of loganberry, propagated through in vitro culture,
was investigated phytochemically. The extract of loganberry was purified and the obtained
natural product was elucidated by NMR spectroscopy techniques. In this study, a flavonoid,
namely hesperetin, was isolated from the leaves of the loganberry. This structure was elucidated
by spectral methods (1H-NMR, 13C-NMR, IR and dept 135).
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